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Útdráttur 

Með til komu keðjuábyrgðar launa á íslenskan vinnumarkað hefur ábyrgð launa, 

sem alla jafna liggur hjá vinnuveitanda sem er í samningssambandi við launþega, verið 

færð á notendafyrirtæki sem ekki er í beinu samningssambandi við launþega. Upptaka 

keðjuábyrgðar launa á rætur sínar að rekja til tilskipunar Evrópusambandsins 

2014/67/EU en þar var heimildarákvæði um keðjuábyrgð launa og réttinda ákveðinna 

starfsmanna í afmarkaðri atvinnugrein tryggð. Við innleiðingu tilskipunar 

Evrópusambandsins í íslenskan rétt var kveðið á um víðtækari ábyrgð heldur en 

tilskipunin segir til um. Um er að ræða nýjung á íslenskum vinnumarkaði en víðtækt 

samráð var haft milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins við þær lagabreytingar 

sem voru gerðar sumarið 2018. Fyrir liggur frumvarp til breytinga á lögum um opinber 

innkaup en í frumvarpinu er gert ráð fyrir heimild til þess að krefjast keðjuábyrgðar 

launa starfsmanna vegna verksamninga við hið opinbera. Vegna ákvæða í lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda kann hins vegar sá sem gengst undir keðjuábyrgð einnig 

að vera skylt að halda eftir staðgreiðslu opinberra gjalda og skila til ríkissjóðs. Markmið 

ritgerðarinnar er að varpa ljósi á ábyrgð keðjuábyrgðaraðila eða notendafyrirtækis 

gagnvart hinu opinbera þegar kemur að staðgreiðslu opinberra gjalda vegna 

launagreiðslna. Í ritgerðinni er leitast við að svara því hvernig keðjuábyrgð tengist 

skattarétti og hvort skilaskylda staðgreiðslu launagreiðanda hvíli á þeim aðila sem 

vegna keðjuábyrgðar er látin bera ábyrgð á launagreiðslum þess launagreiðanda sem 

hann gengst í ábyrgð fyrir? 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um skattarétt og skatteftirlit en farið verður 

sérstaklega yfir þær heimildir sem skattyfirvöld hafa til þess að meta samninga milli 

skattaðila í skattalegu tilliti og í síðari hlutanum er fjallað um átak stjórnvalda og aðila 

vinnumarkaðarins gegn félagslegum undirboðum, skattsvikum, skattundanskotum og 

kennitöluflakki með upptöku keðjuábyrgðar í íslenskan rétt. Meginniðurstaða 

ritgerðarinnar er að sá aðili sem vegna keðjuábyrgðar er látin gangast undir ábyrgð 

launa ber skyldur launagreiðanda og sem slíkum skal hann halda eftir staðgreiðslu og 

skila til ríkissjóðs. 
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Abstract 

With adoption of a chain guarantee for wages to the Icelandic labor market, the 

responsibility for wages which usually lies with an employer who is in a contractual 

relationship with employees has been transferred to a user company that is not directly 

contracted with the employee. The adoption of a wage chain guarantee is originated 

from the EU Directive 2014/67/EU, which ensured the provision of clauses on the 

chain guarantee of wages and the rights of certain employees in the defined sector. 

The adoption of the European Union directive in Icelandic law provided for a broader 

responsibility than the Directive states. This is a novelty to the Icelandic labor market, 

but extensive negotiations were held between the government and the social partners, 

including labor unions and Confederation of the Icelandic Enterprises, on the 

legislative changes that were made in the summer of 2018. A bill for amendments to 

the Act on Public Procurement has been submitted for Alþingi, the national parliament 

of Iceland. The bill includes provisions regarding authorization to demand a chain 

guarantee of wages of employees for public contracts. However, due to the provisions 

of the Act on Deduction of Public Fees at source, the party who undergoes a chain 

guarantee may also be obliged to deduct and withhold income taxes and public fees 

public fees of wages paid and return it to the Treasury. The aim of the thesis is to shed 

light on the responsibility of the chain guarantor or the user company in the relation to 

the government when it comes to deduction and withholding public fees due to wage 

payment obligations. In the thesis, the questions will be answered, how chain 

guarantee is related to tax law, and whether the employers responsibility to deduct 

and withhold public fees can be transferred to the party who, because of a chain 

guarantee, is responsible for the wage payments of the employer whom he is 

responsible for? 

The first part of the thesis deals with tax law and tax enforcement, but with special 

emphasis will be given to the powers that tax authorities have to evaluate agreements 

between entities from taxation perspective and in the second part, the government 

and the social partners' efforts against social dumping, tax fraud, tax avoidance and 

multiple employer identification number changes are discussed with the introduction 

of a chain guarantee in Icelandic law. The main conclusion of the thesis is that the 

party who, because of the chain guarantee, is subjected to wages payments is 

responsible as an employer and as such the party shall deduct and withhold income 

taxes and public fees public fees and return to the Treasury.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni mitt til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild 

Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinandi minn var Páll Jóhannesson lögmaður og 

sérfræðingur í skattarétti en Páll hefur haft umsjón með kennslu skattaréttar og 

alþjóðlegs skattaréttar við lagadeild Háskólans í Reykjavík en honum vil ég þakka fyrir 

gott samstarf sem og uppbyggjandi og góða leiðsögn. Þá vil ég koma á framfæri 

þakklæti til mömmu, pabba, ömmu og afa að ógleymdum systrum mínum fyrir stuðning 

og þolinmæði í minn garð í gegnum laganámið. Þá vil ég einnig þakka vinnuveitenda 

mínum Heklu hf., þá sérstaklega Friðberti forstjóra og Jóhanni vörumerkjastjóra, fyrir 

fullan skilning og liðlegheit. 
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1. Inngangur 

Flestir Íslendingar sem fylgjast með þjóðfélagsumræðum og fréttum hafa á 

undanförnum árum sennilega ekki farið á mis við ítrekaðar umfjallanir sem hafa 

skapast um skattsvik og skattundanskot. Þá hafa reglulega verið fluttar fréttir af 

aðbúnaði og kjörum erlendra starfsmanna sem hér starfa tímabundið í ákveðnum 

verkefnum en umfjöllun Ríkisútvarpsins um verkamenn sem sitja uppi með stóra 

skattaskuld var kveikjan að ritgerð þessari.  

Erlenda starfsmenn má í grunninn skipta niður í tvo flokka, annars vegar erlendir 

starfsmenn starfsmannaleiga sem eru sendir hingað til lands og starfa á vinnustað 

notendafyrirtækis, það er þess sem óskar eftir þjónustu starfsmannaleigunnar, og eru 

undir stjórn notendafyrirtækis og hins vegar erlendir starfsmenn sem hingað eru 

sendir, útsendir starfsmenn, af verktakafyrirtækjum sem hafa tekið að sér verkefni hér 

á landi. 

Undanfarið hefur þeim fyrirtækjum fjölgað hér á landi sem leigja starfsmenn til 

ýmissa fyrirtækja svo sem í ferðamanna- og byggingariðnaðinum. Um er að ræða 

þjónustuviðskipti þar sem starfsmannaleigan leigir starfsmanninn til ákveðna verka í 

takmarkaðan tíma. Sá sem kaupir þessa þjónustu greiðir svo fyrir þjónustuna 

samkvæmt samningi eða útgefnum reikningi. Þessi lausn kann að vera fljótleg og 

þægileg fyrir þá aðila sem hana vilja nýta enda þarf ekki að halda utan um starfsmenn 

svo sem laun, veikindi og greiðslur opinberagjalda vegna starfsmanna. Ef starfsmaður 

veikist útvegar starfsmannaleigan alla jafna annan starfsmann sem leysir hinn veika 

af, jafnvel er það svo að sá sem leysir hinn veika af verði áfram við störf hjá 

viðskiptavini starfsmannaleigunnar en hinn veiki fari í önnur verkefni þegar hann hefur 

náð heilsu. Þessi þjónusta hentar fyrirtækjum mjög vel að því leiti að auðvelt er að 

auka við starfskröftum og jafnframt fækka þegar verkefnum fækkar.  

Þá hafa erlend verktakafyrirtæki verið að taka að sér ýmis konar framkvæmdir hér 

á landi en nærtækasta dæmið er Impregilo sem sá um stórframkvæmdir við 

Kárahnjúkavirkjun. Verktakinn tekur að sér ákveðið verkefni og sendir hingað til lands 

starfsmenn til þess að sinna verkefninu. Undir venjulegum kringumstæðum þá hefur 

verkkaupi í raun ekkert með starfsmannahald verktakans að segja enda er um að 

ræða starfsmenn verktakans sem sinna starfi sínu samkvæmt stjórn verktakans.  

Hins vegar hefur komið upp nokkur tilvik þar sem þessi þjónusta erlendra aðila hefur 

hlotið hnekki almennings sem og yfirvalda þar sem erlendir starfsmenn hafa verið 

hlunnfarnir af launum, skattar ekki greiddir og þeir rukkaðir óhóflega fyrir lítt 



2 

  

mannsæmandi vistaverur. Á stuttum tíma hefur þeim fyrirtækjum sem ekki vilja kenna 

sig við erlenda starfsmenn fjölgað ört vegna ítrekaðs fréttaflutnings af aðstæðum 

starfsmanna. Fréttaflutningur síðustu misseri hefur vakið upp almenning sem og 

yfirvöld og krafist hefur verið aðgerða gegn vinnuveitendum erlendu starfsmannanna 

og þeim aðbúnaði sem þeir bjóða starfsmönnum sínum upp á. Umræðan hefur verið 

að mestum hluta einhliða neikvæð og þeir vinnuveitendur sem hafa farið að öllum 

lögum og kjarasamningum eru alla jafna settar undir sama hatt og stimplaðir 

þrælahaldarar. Stjórnvöld hafa í kjölfarið lofað að grípa til aðgerða með þeim 

markmiðum að sporna við félagslegu undirboði, skattsvikum, skattundanskotum og 

kennitöluflakki. Evrópusambandið hefur nýverið samþykkt tilskipun sem heimilar að 

kveða á um keðjuábyrgð launa útsendra starfsmanna en Ísland tók þá ákvörðun að 

nýta þá heimild og gott betur en svo virðist vera að notast eigi við keðjuábyrgð til þess 

að sporna við skattsvikum, skattundanskotum og kennitöluflakki.  

Keðjuábyrgð hefur verið komið á vegna útsendra starfsmanna vegna 

byggingastarfsemi og mannvirkjagerð og einnig vegna starfsmannaleiga óháð 

atvinnugrein og nú stendur til að kveða á um heimild til að krefjast keðjuábyrgðar í 

lagabreytingarfrumvarpi, sem nú er til umfjöllunar hjá Alþingi, vegna opinberra 

innkaupa. Keðjuábyrgð launa heyrir í raun undir vinnurétt en keðjuábyrgðinni verður 

gerð ákveðin skil er varðar tilkomu hennar á íslenskan vinnumarkað en víðtækt 

samráð var haft við aðila vinnumarkaðarins við upptöku hennar í íslenskan rétt. Um er 

að ræða nýja nálgun hvernig trygga skuli laun starfsmanna. Umfjöllun ritgerðarinnar 

mun að mestu snúa að þeim félögum eða launagreiðendum sem vegna ákvæða í 

lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda ber að halda eftir staðgreiðslu og skila til 

ríkissjóðs. Gríðarlegir hagsmunir geta verið í húfi, eðli máls samkvæmt, ef aðili sem 

sætir ábyrgð vegna keðjuábyrgðar verði gert að standa skil á staðgreiðslu vegna 

launa, en keðjuábyrgðaraðilinn gæti eftir atvikum verið búinn að reiða fram 

lokagreiðslur til starfsmannaleigu eða verktaka, sem síðar eftir atvikum verður látinn 

sæta ábyrgð á staðgreiðslu opinberra gjalda ef í ljós kemur að ekki hafi varið staðið í 

skilum við starfsmenn eða við skatteftirlit reynist um svokallaða gerviverktöku að ræða 

og keðjuábyrgðin verður virk.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um skattarétt og skatteftirlit en farið verður 

sérstaklega yfir þær heimildir sem skattyfirvöld hafa til þess að meta samninga milli 

skattaðila í skattalegu tilliti og í síðari hlutanum er fjallað um átak stjórnvalda og aðila 

vinnumarkaðarins gegn félagslegum undirboðum, skattsvikum, skattundanskotum og 
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kennitöluflakki með upptöku keðjuábyrgðar í íslenskan rétt. Leitast verður við að svara 

því hvernig keðjuábyrgð tengist skattarétti og hvort skilaskylda staðgreiðslu 

launagreiðanda hvíli á þeim aðila sem vegna keðjuábyrgðar er látin bera ábyrgð á 

launagreiðslum þess launagreiðanda sem hann gengst í ábyrgð fyrir? 

Uppbygging ritgerðarinnar mun vera í samræmi við markmið hennar en í grófum 

dráttum verður stuðst við eftirfarandi skipulag.  

Í öðrum kafla verður fjallað almennt um skatt og tilgang hans. Farið verður yfir þær 

helstu lagaheimildir sem kvaða á um heimild til að leggja á borgaranna skatta og gerð 

verða skil á mörkum skatta og eignarréttar. Þá verða gerð skil á þeim 

grundvallarreglum sem gilda í skattarétti við skattframkvæmd og fjallað um 

staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Í þriðja kafla verður fjallað um skattyfirvöld og skatteftirlit en farið verður yfir þær 

heimildir sem skattyfirvöld hafa við framkvæmd skatteftirlits meðal annars 

raunveruleikaregluna sem notast er við að leggja mat á gerninga milli skattaðila í 

skattalegu tilliti. Þá verður fjallað um svokallaða gerviverktöku og hvernig 

raunveruleikareglan er notuð til þess að leggja mat á hvernig samband samningsaðila 

er í skattalegu tilliti. Þá verður fjallað sérstaklega um breytingarlög nr. 77/2018, en með 

þeim voru meðal annars gerðar breytingar að 7. gr. laga um staðgreiðslu opinberra 

gjalda, sem og réttarframkvæmd á sviði skattaréttar er snýr að ábyrgð launagreiðanda 

vegna starfsmannaleiga, gerviverktöku og svo refsiábyrgð stjórnenda skilaskylds 

félags. 

Í fjórða kafla verður fjallað um átak stjórnvalda gegn skattsvikum, skattundanskotum 

og kennitöluflakki. Farið verður yfir skýrslu sérfræðihóps sem fer náið yfir helstu flokka 

skattalagabrota og metur umfang þeirra. Þá verður fjallað stuttlega um samfélagsleg 

áhrif skattsvika. 

Í fimmta kafla verður fjallað um keðjuábyrgð. Um er að ræða nýjung á íslenskum 

vinnumarkaði en uppruni keðjuábyrgðar er að finna í tilskipun Evrópusambandsins 

sem innleidd var í íslenskan rétt í fyrra, eða í júní 2018. Fjallað verður sérstaklega um 

innleiðingu hennar og samráð stjórnvalda við aðila vinnumarkaðarins hér á landi og 

borin verða saman hvernig innleiðing hér á landi er í samanburði við önnur Norðurlönd. 

Þá verður fjallað um núverandi lagaumhverfi keðjuábyrgðar í íslenskum rétti. 

Umfjöllun í sjötta kafla mun snúa að frumvarpi til breytinga á lögum um opinber 

innkaup en í frumvarpinu er meðal annars kveðið á um heimild til að krefjast 
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keðjuábyrgðar en lögin eiga að stuðla við átak stjórnvalda gegn félagslegu undirboði, 

skattsvikum, skattundanskotum og kennitöluflakki.  

Þar á eftir verður í sjöunda kafla fjallað um hvernig keðjuábyrgð fer saman við 

skattframkvæmd að teknu tilliti til gerviverktöku og skilaskyldu félaga.  

Samantekt og lokaorð verða svo í áttunda kafla.  

2. Almennt um skatt og skattarétt 

Forræðissvæðisreglan er ein mikilvægasta lögsöguregla þjóðaréttar en hún felur í 

sér að ríkið hefur einkarétt á að fara með ríkisvald á yfirráðasvæði sínu.1 Fullvalda ríki 

tekur sér lögsögu samkvæmt landsrétti og ákvarðar réttindi og skyldur manna og 

annarra aðila með setningu laga.2 Hvert ríki setur svo alla jafna sína stjórnarskrá, en 

þar er að finna helstu reglur ríkisins. Í skattarétti eru nokkrar grundvallarreglur sem 

eiga að tryggja að ákvæði stjórnarskrár séu virt þegar skattar eru lagðir á 

skattgreiðendur og við skattframkvæmd skattyfirvalda en þessar grundvallarreglur eru 

lögmæti, jafnræði, réttaröryggi og fyrirsjáanleiki. Auk þessara grundvallarreglna þá er 

mikilvægt að málsmeðferð skattyfirvalda sé byggð á lögfestum, skýrum og 

aðgengilegum reglum enda er skattur á skattaðila almennt íþyngjandi en stjórnsýslulög 

nr. 37/19933 gilda um málsmeðferð skattyfirvalda enda eru skattar ákvarðaðir af 

stjórnvöldum.4 

Skattaréttur samanstendur af mörgum lagaákvæðum og reglum sem taka 

breytingum vegna til dæmis tækniþróunar og alþjóðasamninga en þó aðallega vegna 

áherslubreytinga stjórnmálamanna hverju sinni. Ekki er að finna skilgreiningu á skatti 

í lögum en notast hefur verið við skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar á hugtakinu: 

„Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða 

lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins 

eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu 

opinbera“.5 Þá hefur Hæstiréttur skilgreint skatta en í einum af dómi réttarins segir:  

Gjöld þau sem um ræðir í máli þessu verður að telja skatta, enda er hér um 
að ræða gjöld, sem lögð eru á tiltekna hópa einstaklinga eða lögaðila 
samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins án þess að sérstakt endurgjald 
eigi fyrir að koma. Leiðir það af 72. gr. stjórnarskrárinnar að gjöldin verður 

                                            
1 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Bókaútgáfan Codex 2011) 109. 
2 Sama heimild 119. 
3 Hér eftir ssl. 
4 Kristján Gunnar Valdimarsson, „Skattasniðganga“ (1999) 3 Tímarit lögfræðinga 219, 222. 
5 Jónatan Þórmundsson, Fyrirlestrar í skattarétti (Reykjavík 1982) 2.  
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að leggja á eftir almennum efnislegum mælikvarða og þannig að gætt sé 
jafnræðis.6 

Skattar eru tekjur ríkissjóðs sem skattaðilar greiða óháð þjónustu sem þeir fá á móti 

en sköttunum er ætlað að standa straum af þeim sameiginlega kostnaði sem verður 

til í samfélaginu svo sem skólum, heilbrigðisþjónustu, vegakerfi og svo mætti lengi 

telja. Skattaréttur er víðtækur og kemur við sögu í ýmsum réttarsviðum svo sem 

félagarétti, en skattar skipta miklu máli varðandi uppbyggingu félaga og form viðskipta. 

Sem liður í heildarendurskoðun á tekjuöflun ríkisins voru sett lög um tekju- og 

eignaskatt nr. 40/1978 sem endurútgefin voru með lögum um tekjuskatt nr. 90/20037 

en síðan þá hafa verið gerðar fjölmargar breytingar. Lög um tekjuskatt fjalla bæði um 

skattskyldu einstaklinga sem og lögaðila. 

2.1. Stjórnarskrá og skattar 

Tvær greinar Stjórnarskrár Íslands8 fjalla um skatta nánar tiltekið í 40. gr. en þar 

segir að engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum og í 77. gr. en 

þar segir í 1. ml. 1. mgr. að skattamálum skal skipað með lögum. Enn fremur segir svo 

í 2. ml. 1. mgr. 77. gr. að ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á 

skatt, breyta honum eða afnema hann. Ljóst er að skattar verða því ekki settir á nema 

fyrir liggi skýr lagaheimild sem ákvörðuð er í lögum af löggjafarvaldinu. Reynt hefur á 

framsal skattlagningarvalds til framkvæmdavaldsins en löggjafarvaldið hafði áður en 

77. gr. kom inn í stjórnarskrá falið framkvæmdavaldinu heimild til þess að kveða á um 

skatta með reglugerðarheimild9 en öll tvímæli voru tekin af með lagabreytingu nr. 

97/1995. Þá mega skattar ekki vera afturvirkir það er að ekki má leggja á skatta með 

lögum sem ætlað eru að taki til atvika sem þegar hafa liðið samkvæmt 2. mgr. 77. gr. 

sem endurspeglar meginreglu í íslensks réttar um bann við afturvirkni laga10 enda væri 

það síst til þess fallið að skapa fyrirsjáanleika.  

2.2. Eignarréttur og skattar 

Samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjsk. er eignarétturinn friðhelgur. Engan má skylda til að 

láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi 

fullt verð fyrir. Með skattlagningu eru lagðar takmarkanir á eignir og eftir atvikum 

ráðstöfunum fólks á eignum án þess að um eiginlega eignaupptöku sé að ræða en 

                                            
6 Hrd. 21. október 1999 í máli nr. 64/1999.  
7 Hér eftir tsl. 
8 Hér eftir stjsk. 
9 Hrd. 23. desember 1985 í máli nr. 81/1983. 
10 Hrd. 10. apríl 1984 í máli nr. 39/1982. 
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almennt verða slíkar takmarkanir að byggjast á lagaheimild og vera í almannaþágu. 

Greiðsla skatts er ein af algengustu og veigamestu takmörkunum sem eignarréttinum 

eru settar.11 Tekjuskattur er gott dæmi um lögmætar takmarkanir á eignarrétti en með 

tekjuskatti er skattaðilum gert að greiða hlutfall af launum sínum í skatt en tekjuskattur 

reiknast sem hlutfall af launum skattaðila. Skattaðilar hafa látið á það reyna hversu 

víðtæk heimild skattyfirvalda sé til þess að ákvarða skatta en í nýlegum dómi 

Hæstaréttar er svigrúminu gerð góð skil.  

Hrd. 10. apríl 2014 í máli nr. 726/2013 (auðlegðarskattur): Eftir bankahrunið 
2008 fóru stjórnvöld að leita að auknum skatttekjum til þess að standa 
straum af kostnaði ríkisins en tekjur ríkissjóðs drógust verulega saman. 
Alþingi ákvað að koma á fót sérstökum auðlegðarskatti til að mæta 
tímabundinni fjárþörf ríkisins. Lagður var hlutfallslegur skattur á eignir fólks 
vegna framtalsskyldra eigna. Skattaðili taldi að skattlagning sem þessi færi 
gegn ákvæði 65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar. Dómurinn sagði að ekki 
mætti ganga svo langt í skattheimtu gagnvart einstaka mönnum að þeim 
yrði mismunað á ótilhlýðilegan hátt í samanburði við aðra en skatturinn 
hefði verið settur á tímabundið vegna brýnar þarfar ríkissjóðs til þess að 
afla viðbótar tekna. Hæstiréttur segir svo að valdi löggjafans séu sett 
takmörk í stjórnarskrá en ef þau grundvallarsjónarmið sem þar koma fram 
að skattur er lagður á eftir efnislegum mælikvarða og jafnræðis er gætt þá 
hafa dómsstólar játað löggjafanum verulegu svigrúmi til að ákveða hvernig 
skattlagningu skuli háttað.  

Dómstólar hafa þannig veitt skattyfirvöldum verulegt svigrúm til þess að ákvarða 

skatta en gæta verður meðalhófs og jafnræðis að teknu tilliti til 1. mgr. 72. gr. sbr. 65. 

gr. stjsk. enda getur ekkert ríki staðist án tekjuöflunar.12 

2.3. Grundvallarreglur skattaréttar 

Lögmætisreglan: Allar ákvarðanir sem og aðgerðir skattyfirvalda, sem er stjórnvald, 

þurfa að byggjast á skýrri lagaheimild en stjórnsýslan er bundin af grundvallareglu sem 

nefnd hefur verið lögmætisreglan en hún er ein af grundvallarreglum réttarríkis. Reglan 

tryggir að ákvarðanir og athafnir skattyfirvalda eigi sér viðhlítandi stoð í lögum. 

Íþyngjandi ákvarðanir skattyfirvalda verða því ekki teknar nema með skýrri lagaheimild 

sem einungis löggjafinn að meginreglu setur. Í lögmætisreglunni er að finna tvær 

reglur, annars vegar heimildarreglan eða lagaáskilnaðareglan sem felur í sér að 

ákvarðanir og athafnir skattyfirvalda verða eiga sér stoð í lögum, og hins vegar 

formreglan sem felur í sér að ákvarðanir og athafnir skattyfirvalda mega ekki ganga í 

                                            
11 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Codex 2008) 479.  
12 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 556. 
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berhögg við lög.13 Ummæli í lögskýringargögnum sem ekki er í samræmi við 

lagaákvæði er almennt ekki ljáð mikið vægi við túlkun lagaheimilda sér í lagi þegar um 

er að ræða í þyngjandi ákvarðanir á hendur skattgreiðanda enda á réttarstaða 

skattgreiðanda að ráðast af birtum lagatexta samkvæmt lögmætisreglunni.14 

Skattyfirvöld ákvarða sjálf hvort þau telja sig vera innan þeirra heimilda er lög kveða á 

um en það er svo í verkahring dómsstóla samanber 60. gr. stjsk. að endurskoða hvort 

sú túlkun skattyfirvalda sé í samræmi við lög. Í framkvæmd hefur komið fyrir að 

borgarar hafa fengið afgreiðslu sinna mála með þeim hætti að erindi þeirra hafi verið 

hafnað því yfirvöld töldu að lög kvæðu á um einkaleyfi ríkis til ákveðins reksturs en svo 

var ekki að finna í lögum og því gat stjórnvald ekki hafnað beiðni aðilans um leyfi.15 

Skattyfirvöld geta því ekki tekið ákvörðun sem ekki er í samræmi eða í andstöðu við 

lög.  

Jafnræðisreglan: Við meðferð máls hjá skattyfirvöldum verða skattyfirvöld að gæta 

að jafnræði aðila, en svo kann að vera að stjórnvöldum sé markað ákveðið svigrúm til 

þess að meta aðstæður með einstaklingsbundnum hætti en slíkt mat lítur reglum um 

skyldubundið mat. Um reglu um skyldubundið mat hefur umboðsmaður Alþingis sagt 

að um sé að ræða:  

Grundvallarreglu stjórnsýsluréttarins, að í þeim tilvikum, er löggjafinn hefur 
veitt stjórnvöldum mat til þess að geta tekið ákvörðun, sem best hentar hag 
hvers aðila með tilliti til allra aðstæðna, er stjórnvöldum óheimilt að afnema 
matið með því að setja reglu, sem tekur til allra mála, sambærilegra eða 
ósambærilegra. Í slíkum tilvikum er mat stjórnvalda skyldubundið og því 
óheimilt að afnema það eða takmarka óhóflega. Þó að telja verði heimilt að 
stjórnvald setji sér viðmiðunarreglur í þeim tilgangi að stuðla að samræmi í 
úrlausnum sínum, verður það engu að síður að geta lagt sérstætt mat á 
hvert mál fyrir sig og leyst úr því, án þess að vera fyrir fram bundið af 
fastmótuðum efnisreglum.16  

Jafnræðisreglan er grundvallarregla í íslenskri stjórnskipun17 en regluna má finna í 

1. mgr. 65. gr. stjsk. en þar segir að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Í stjórnsýslurétti er einnig að finna 

reglu um jafnræði en hana má finna í 11. gr. ssl. Jafnræðisreglan getur skipt miklu máli 

                                            
13 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Stjórnskipuleg lögmætisregla” (2009) 4 Úlfljótur – tímarit laganema 
421, 423-424. 
14 Páll Hreinsson, „Lagaheimild reglugerða” (2015) 2 Tímarit lögfræðinga 143, 150-151. 
15 Álit umboðsmanns Alþingis 1. júní 2001 í máli nr. 2996/2000.  
16 Álit umboðsmanns Alþingis 20. september 2001 í máli 2974/2000. 
17 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Codex 2008) 563.  
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þegar skattyfirvöld taka matskenndar ákvarðanir enda verða skattgreiðendur að geta 

treyst því að mál þeirra fái sömu málsmeðferð og aðrir hjá skattyfirvöldum hverju sinni. 

Skattar eru svo gjöld sem sett eru á alla eftir almennum efnislegum mælikvarða óháð 

því hvort endurgjald komi til og skal gæta jafnræðis við beitingu þeirra.18 Þá þurfa allar 

ákvarðanir skattyfirvalda að vera málefnalegar en réttmætisreglan er ein af 

grundvallareglum stjórnsýsluréttarins. Skattyfirvöld geta ekki tekið ákvarðanir sem 

byggðar eru á geðþótta eða óvild og ekki mega vera sjónarmið tengd hagsmunum 

stjórnvaldshafa.19 Skattyfirvöld verða þá samkvæmt reglum stjórnsýsluréttarins að 

gæta hlutleysis og mega ekki mótast af viðhorfi til ákveðins skattaðila, atvinnureksturs 

eða eftir atvikum ákveðinna atvinnugreina.20 

Réttaröryggi: Skattgreiðendur þurfa að búa við réttaröryggi í því felst tvennt, annars 

vegar að löggjöf sé með þeim hætti að skattgreiðendur geti gert sér grein fyrir þeim, 

og hins vegar þarf skattframkvæmd að vera fyrirsjáanleg en það byggist á því að 

skattgreiðendur hafi nokkra hugmynd um afleiðingar ef farið er á svig við lögin. Í 

dómaframkvæmd hefur verið mörkuð sú grundvallarregla að skattgreiðendur geti gert 

réttmætar væntingar þegar skattyfirvöld beita valdi sínu.21  

Fyrirsjáanleiki: Eins og fjallað var um í 2.1 kafla þá er ekki heimilt að kveða á um 

lög sem gilda afturvirkt samanber 2. mgr. 77. gr. stjsk. en dæmi eru um að löggjafinn 

hafi með verkum sínum hvatt skattgreiðendur til þess að haga málum sínum með 

ákveðnum hætti en síðar ákveðið að breyta til og myndaðist skattstofn við þá ráðstöfun 

sem skattgreiðandi hefði ekki mátt gera ráð fyrir.22 

2.4. Staðgreiðsla opinberra gjalda  

Áður en staðgreiðsla skatta var tekin upp hér á landi tíðkaðist að greiða skatta eftir 

á23 en með gildistöku laga um staðgreiðslu opinbera gjalda nr. 45/1987 var 

staðgreiðsla tekjuskatts gerð skyld. Staðgreiðsla opinberra gjalda samkvæmt lögum 

um staðgreiðslu opinberra gjalda er bráðabirgðagreiðsla tekjuskatts og útsvars 

launþega á hverju tekjuári sem og tryggingargjalds launagreiðenda á því ári nema 

annað sé tekið fram samkvæmt 1. og 2. gr. laganna. Endanlegt skattuppgjör fer svo 

fram við skattálagningu.24 Ákvæði laga um staðgreiðslu opinberra gjalda tekur til allra 

                                            
18 Hrd. 21. október 1999 í máli nr. 64/1999. 
19 Álit umboðsmanns Alþingis 22. janúar 2015 í máli nr. 8122/2014.  
20 Úrskurður yfirskattanefndar frá árinu 2012 í máli nr. 536/2012, 6. kafli, 8. mgr.  
21 Álit umboðsmanns Alþingis 14. júní 2001 í máli nr. 2763/1999. 
22 Hrd. 28. maí 2003 í máli nr. 499/2002.  
23 Sigurður Líndal, „Um lagaskil og afturvirkni laga” (2006) 1 Úlfljótur – tímarit laganema 5, 28. 
24 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattaréttur 4 (Fjölritunarstofa Daníels Halldórssonar 1996) 1178.  
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þeirra aðila, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir, sem eru gjaldskyldir samkvæmt 

2. gr., en það eru skattskyldir aðilar, og allra þeirra aðila, hvort sem þeir eru innlendir 

eða erlendir, sem greiða laun eða hafa milligöngu um greiðslu þeirra samkvæmt 3. gr. 

laganna. Hugtakið launagreiðandi er skilgreint í 7. gr. laganna en þar segir að 

launagreiðandi samkvæmt lögunum teljist hver sá aðili sem innir af hendi eða reiknar 

greiðslur sem teljast laun samkvæmt 5. gr. laganna. Atvinnurekendur sem greiða laun 

eru skilaskyldir, það er þeim er skylt að standa skil á staðgreiðslu til ríkissjóðs fyrir 

launþegann samkvæmt 3. mgr. 8. gr. laganna. Þó svo fyrirkomulag um greiðsluskyldu 

atvinnurekenda sé með þeim hætti að skattar skuli dregnir af launum launþegans þá 

breytir það ekki um skattskyldu viðkomandi, það er launþeginn ber samt ábyrgð á 

sínum skattgreiðslum þegar skattálagning fer fram. Á atvinnurekanda hvílir skilaskylda 

en skattskyldan er hjá launþega. Hins vegar er vert að hafa í huga að þegar 

launagreiðandi heldur eftir af launum launaþega vegna greiðslu opinberra gjalda þá 

ber launþegi ekki ábyrgð á þeim greiðslum enda getur hann sannað að launagreiðandi 

hafi haldið eftir af launum hans samkvæmt 22. gr. laganna. Nú á dögum er þessi 

sönnun frekar auðsótt þar sem flestir launagreiðendur senda launaseðil launþega í 

heimabanka viðkomandi en þá er með einföldum hætti hægt að nálgast hann og bera 

fyrir sig að launagreiðandi hafi þegar dregið af launum vegna staðgreiðslu og þannig 

komist hjá ábyrgð. 

Launagreiðandi sem fer á svig við ákvæði laga um staðgreiðslu opinberra gjalda 

skal sæta álagi til viðbótar skilaskyldri staðgreiðslu samkvæmt lögunum ef greiðsla er 

ekki innt á réttum tíma samkvæmt 1. mgr. 28. gr. laganna. Skattyfirvöldum er falið að 

meta hvert tilvik fyrir sig hvort ástæða sé til þess að nýta undanþágu heimild frá álagi, 

en heimilt er að fella niður álag, samkvæmt 6. mgr. 28. gr. enda færir launagreiðandi 

fyrir því gildar afsökunar ástæður. 

3. Skattyfirvöld og skatteftirlit  

Eftirlit með skattskyldum aðilum er einn mikilvægasti þátturinn til þess að tryggja 

eðlilega og sanngjarna skattheimtu sem um leið tryggir fjármögnun ríkissjóðs en um 

leið er einnig tryggt ákveðið aðhald gegn skattsvikum og skattundanskotum. Eftirlitið 

þarf að vera bæði sýnilegt og skilvirkt svo það skili tilætluðum árangri. Við framkvæmd 

skatteftirlits gildir svo reglugerð nr. 373/2001 sem sett hefur verið um framkvæmd 

skatteftirlits og skattrannsókna. Samvinna eftirlitsstofnanna er mjög mikilvæg sem og 

góð samskipti við aðila vinnumarkaðarins, svo sem Samtök atvinnulífsins og 

stéttarfélög en þannig er hægt að hámarka skilvirkni og skattheimtu með hagsmuni 
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samfélagsins að leiðarljósi. Fjármálaráðherra er æðsti embættismaður skattmála hér 

á landi en hann skipar samkvæmt 85. og 88. gr. tsl. og hefur eftirlit samkvæmt 106. 

gr. tsl. með störfum ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra, en framangreind embætti 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að aðgerðum gegn undirboðum og 

brotastarfsemi á vinnumarkaði ásamt héraðssaksóknara, tollstjóra, Vinnueftirlit 

ríkisins, Vinnumálastofnun, lögreglu sem og samtökum atvinnulífsins og 

stéttarfélögum. 

Ríkisskattstjóri er skipaður af fjármálaráðherra en skipunartími hans er fimm ár í 

senn samanber 85. gr. tsl. en hlutverk ríkisskattstjóra er að annast álagningu opinbera 

gjalda og annara skatta og gjöldum sem honum er falið að hafa framkvæmd á ásamt 

því að setja framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbendingum og verkslagsreglum. 

Ríkisskattstjóra er svo skylt að birta þær reglur sem hann setur sem og þær ákvarðanir 

sem hann telur hafa þýðingu fyrir skattaðila samanber 1. mgr. 101. gr. tsl. Við 

ákvörðum um skattskyldu getur skipt miklu máli hvernig heimilsfesti viðkomandi 

skattaðila er ákvarðað en það er eitt af hlutverkum ríkisskattstjóra á ákvarða hverjir 

skulu teljast heimilisfastir hér á landi samanber 2. mgr. 1. gr. tsl. Eitt af megin 

hlutverkum ríkisskattstjóra er svo að annast skatteftirlit en í 102 gr. tsl. segir:  

Ríkisskattstjóri annast skatteftirlit samkvæmt lögum þessum og lögum um 
aðra skatta og gjöld sem honum er falin framkvæmd á. Skatteftirlit tekur til 
hvers konar könnunar á réttmæti skattskila fyrir og eftir álagningu opinberra 
gjalda og samtímaeftirlits með rekstraraðilum, svo og annarra aðgerða sem 
ætlað er að tryggja að skattaðilar standi skil á lögboðnum skýrslum og 
upplýsingum um skattstofn eða skattskyldu manna og lögaðila. 

Til þess að sinna eftirlitshlutverki sínu er innan ríkisskattstjóra sérstakt svið eftirlits 

sem saman stendur af nokkrum deildum meðal annars vettvangseftirliti sem fer með 

samtímaeftirlit með skattaðilum en eftirlitssviðið sér um að yfirfara gögn og upplýsingar 

um skattskil skattaðila sem og endurákvarðanir í málum sem koma frá 

skattrannsóknarstjóra,25 en ef ríkisskattstjóri hefur grun um refsivert brot á lögum um 

bókhald og ársreikninga eða skattsvik hafi verið framin þá ber honum að tilkynna slík 

tilvik til skattrannsóknarstjóra samanber 6. mgr. 96. gr. tsl. Í 1. mgr. 7. gr. reglugerðar 

um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna segir að það teljist skattsvik ef 

skattaðili gefur af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangar eða villandi upplýsingar 

en ríkisskattstjóra ber að tilkynna slík tilvik til skattrannsóknarstjóra samanber 2. mgr. 

                                            
25 Ríkisskattstjóri, „Skipurit ríkisskattstjóra” (RSK 23. mars 2019) <https://www.rsk.is/um-
rsk/embaettid/skipurit-rikisskattstjora/> skoðað 23. mars 2019. 



11 

  

7. gr. reglugerðarinnar. Hins vegar eru takmarkanir í hvaða tilvikum eigi að vísa málum 

til meðferðar til skattrannsóknarstjóra en mál er varða einstaklinga utan rekstar eða 

mál sem varðar túlkun á skattalögum eru til að mynda mál sem ekki verða send til 

skattrannsóknarstjóra nema ljóst þyki að skattaðili hafi af ásetningi eða stórkostlegu 

hirðuleysi rangfært skattskil sín samanber 9. gr. reglugerðarinnar.  

Skattrannsóknarstjóri er eins og áður hefur komið fram skipaður af fjármálaráðherra 

en skipunartími er sá sami og ríkisskattstjóra eða 5 ár samkvæmt 88. gr. tsl. 

Skattrannsóknarstjóri fer með rannsóknir skattsvika og annara skattalagabrota sem 

lögð eru á af ríkisskattstjóra eða honum falin framkvæmd á samkvæmt 1. mgr. 103. 

gr. tsl., ásamt rannsókn á síður alvarlegum brotum á lögum um bókhald og 

ársreikninga samanber 1. mgr. 125. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006. 

Skattrannsóknarstjóri tekur ákvörðun um refsimeðferð vegna ætlaðra brota en við 

rannsókn skattrannsóknarstjóra gilda ákvæði laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, 

en rannsókn getur hafist að frumkvæði skattrannsóknarstjóra eða eftir kæru 

samkvæmt 103. gr. tsl. Þá kemur skattrannsóknarstjóri fram af hálfu hins opinbera fyrir 

yfirskattanefnd samkvæmt 3. mgr. 2. gr. laga um yfirskattanefnd nr. 30/1992 samanber 

1. mgr. 110. gr. tsl. vegna sektarkrafna og ákvarðar sektir vegna minni brota í kjölfar 

sektarboðs. Eftir að rannsókn lýkur býr skattrannsóknarstjóri til skýrslu sem er send til 

ríkisskattstjóra sem sér um endurálagningu. Ef um meiriháttar mál er að ræða sendir 

skattrannsóknarstjóri málið til héraðssaksóknara.  

Embætti héraðssaksóknara fer með rannsóknir og ákæruvald í auðgunar- og 

efnahagsbrotamálum samkvæmt breytingarlögum nr. 47/2015 en með þeim lögum 

voru gerðar breytingar á sakamála- og lögreglulögum en skattalagabrot er eftir atvikum 

brot á almennum hegningarlögum samkvæmt 109. gr. tsl., samanber 262. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940, samanber 23. gr. laga um meðferð sakamála nr. 

88/2008. Efnahagsbrot er samkvæmt eldri skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar: 

„Refsiverð háttsemi í fjárhagslegu hagnaðarskyni sem fer fram kerfisbundið (oftast) og 

reglulega í annars löglegri atvinnustarfsemi einstaklinga eða lögaðila”26 en nýrri 

skilgreiningin er brot sem framin eru í viðskiptum í annars lögmætri atvinnustarfsemi 

eða í tengslum við slíka starfsemi. Innan embættis héraðssaksóknara er starfrækt 

peningaþvættisskrifstofa en um starfsemi skrifstofunnar gilda lög um aðgerðir gegn 

                                            
26 Jónatan Þórmundsson, „Refsiábyrgð á efnahagsbrotum í atvinnustarfsemi lögaðila” (1988) 4 Tímarit 
lögfræðinga 403, 410. 
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peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006. Afbrot fyrnast með tímanum en 

sum brot eru með frekar stuttan fyrningartíma á meðan önnur eru með lengri en sem 

dæmi þá fyrnast skattalagabrot á sex árum. Það kann að vera að skattalagabrotið sé 

fyrnt en hugsanlega kann að vera hægt að ákæra skattaðila fyrir peningaþvætti 

samkvæmt 264. gr. almennra hegningarlaga vegna geymslu og tilfærslu fjármuna á til 

dæmis bankareikningum, en sakfellt var fyrir peningaþvætti í slíku máli nýverið hjá 

Héraðsdómi Reykjavíkur en skattaðili hefur áfrýjað þeim dómi til Landsréttar sem á 

eftir að fjalla um málið.27 

3.1. Raunveruleikaregla 57. gr. tsl. 

Oft á tímum getur verið freistandi fyrir skattaðila að koma undan skattstofni með 

marvíslegum aðferðum en þar sem alþjóðlegviðskipti hafa aukist til muna og um leið 

heimurinn orðinn sem einn markaður í staðinn fyrir afmarkað landssvæði eins og til að 

mynda Ísland hafa aðferðir með tímanum þróast. Með aðild Íslands að EES-svæðinu 

hefur opnast fyrir leiðir til þess að gera skattyfirvöldum erfiðara fyrir að halda uppi 

skilvirku og árangursríku skatteftirliti. Innlend og alþjóðleg viðskipti veita nefnilega 

margvísleg tækifæri til skattsniðgöngu. Hjá skattyfirvöldum getur verið snúið að finna 

út hver tilgangur viðskiptanna hafi verið, voru þau í viðskiptalegum tilgangi eða var 

tilgangur viðskiptanna að koma undan skattstofni frá álagningu.  

Við gætum tekið dæmi þar sem skattaðili A á hlutabréf í félagi sem í dag er í raun 

verðlaus sem hann ákveður að selja skattaðila B á eina krónu. Skattaðili A á einnig 

hlutabréf í skráðu félagi sem hann stórgræðir á að selja en hann notar síðan sölutap 

vegna hlutabréfa í verðlausa félaginu sem frádrátt vegna hagnaðar á bréfunum í 

skráða félaginu. Undir venjulegum kringumstæðum er heimilt að draga frá sölutap 

hlutabréfa frá söluhagnaði en eins og dæmið sýnir þá voru hlutabréfin í verðlausa 

félaginu seld en undir venjulegum kringumstæðum myndi enginn kaupa þau en 

tilgangurinn með sölunni var að minnka skattstofn sem skattleggja átti vegna 

söluhagnaðar á hlutabréfum. Ef samningur er frábrugðin sem almennt gengur hafa 

skattyfirvöld heimild til þess að horfa fram hjá slíkum gjörningum samanber 57. gr. tsl. 

Það er ekki skilyrði í lagaákvæði sem heimilar skattyfirvöldum að horfa fram hjá þess 

háttar viðskiptum um að skattaðilar séu skyldir og geta skattaðilar A og B allt eins verið 

ótengdir aðilar með öllu. Alla jafna beita skattyfirvöld heimild til 25% álags samkvæmt 

                                            
27 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 18. desember 2018 í máli nr. S-486/2018. 
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2. mgr. 108. gr. tsl. vegna þess háttar viðskipta en ef um ítrekað brot er að ræða kunna 

slík mál að vera eftir atvikum skoðuð sem skattsvikamál.  

Skattyfirvöldum hafa verið markaðar víðtækar heimildir til þess að sinna skatteftirliti 

meðal annars óska eftir gögnum til þess að ganga úr skugga um að skattskil aðila séu 

með eðlilegum hætti samanber 94. gr. tsl. Reynt hefur á þessa heimild skattyfirvalda í 

réttarframkvæmd en aðilum hefur ekki komið saman um hversu víðtæk hún væri en 

svo virðist vera að Hæstiréttur telji um víðtæka heimild sé að ræða og víkur meðal 

annars trúnaður lögmanna fyrir heimild skattyfirvalda til þess að sinna skatteftirliti 

samanber eftirfarandi dóm. 

Hrd. 29. maí 2012 í máli 347/2012 (lýtalæknir): Skattrannsóknarstjóri óskaði 
eftir upplýsingum frá lögmanni sem tekið hafði að sér rekstur 
skaðabótamáls fyrir konur sem höfðu fengið grædda í sig sílikon brjóstpúða 
sem voru ekki samkvæmt stöðlum en upp komst að notast hefði verið við 
iðnaðarsílikon í stað sérstaks læknasílikons. Óskaði skattrannsóknarstjóri 
eftir yfirliti yfir nöfn og kennitölur skjólstæðinga lögmannsins en eðli máls 
samkvæmt var um mjög viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða enda 
höfðu viðkomandi skjólstæðingar gengist undir læknismeðferð sem undir 
venjulegum kringumstæðum eiga ekki að vera aðgengilegar óviðkomandi 
aðilum. Þessar konur höfðu leitað til lögmannsins í þeirri trú að 
þagnarskylda skjólstæðings og lögmanna samkvæmt 22. gr. laga um 
lögmenn væri til staðar en svo vildi til að lýtalæknirinn sætti skattrannsókn 
hjá skattrannsóknarstjóra sem vildi bera saman nöfn kvennanna við 
reikninga lýtalæknisins. Þar sem listar yfir sjúklinga liggja alla jafna einungis 
hjá læknum var mjög aðkallandi fyrir rannsókn málsins að fá aðgang að 
þessum listum enda ekki oft sem slíkt tækifæri gefst. Á grundvelli 94. gr. 
laga um tekjuskatt var skattrannsónarstjóra veittur aðgangur að þeim 
upplýsingum sem hann óskaði eftir.  

Samkvæmt 57. gr. tsl. er skattyfirvöldum heimilt að meta sjálfstætt einkaréttarlegar 

ráðstafanir og kanna hvort þær séu í samræmi við raunveruleikann en í 1. mgr. segir 

að: „Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega frábrugðinn 

því sem almennt gerist í slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem án slíkra samninga 

hefðu runnið til annars skattaðilans en gera það ekki vegna samningsins, teljast 

honum til tekna“, um er í raun að ræða almenna skattsniðgöngureglu sem dómstólar 

hafa nefnt grunnreglu.28 Ef svo reynist vera heldur gjörningur gildi sínu gagnvart aðilum 

á milli en ekki gagnvart skattyfirvöldum sem hefur það í för með sér að skyldur 

skattaðila gagnvart skattyfirvöldum kunni að vera aðrar heldur en samið var á milli 

aðila. En hversu víðtækar eru heimildir skattyfirvalda til þess að meta hvort viðskipti 

hafi verið gerð á viðskiptalegum forsendum eða ekki. 

                                            
28 Kristján Gunnar Valdimarsson, „Skattasniðganga“ (1999) 3 Tímarit lögfræðinga 219, 259. 
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Hrd. 30. janúar 1997 í máli nr. 3/1997 (Vífilfell): Hluthafar Vífilfells höfðu 
samið við hlutahafa Fargs og Gamla Álafoss um kaup á hlutabréfum í 
félögunum. Ekki var greitt sérstaklega fyrir hlutabréfin en hluthafar 
ábyrgðust skuldir félaganna við hluthafa sína og var gefið út skuldabréf 
þess efnis af hálfu Vífilfells. Ákveðið var að sameina félögin sama dag og 
kaupin fóru fram. Deilt var um hvort Vífilfelli hafi verið heimilt að notast við 
uppsöfnuð rekstrartöp þeirra félaga, sem sameinuðust Vífilfelli, til frádráttar 
tekjum af rekstri hins sameinaða félags. Þegar félög eru sameinuð verður 
samruninn að vera algjör og engar greiðslur að mega ganga til hluthafa eigi 
ekki að koma til skattskyldra tekna hjá hluthöfum sbr. þágildandi 56. gr. tsl. 
Skattyfirvöld töldu við endurálagningu opinberra gjalda að um 
málamyndagjörning hafi verið að ræða þar sem Vífilfell gaf út skuldabréf til 
fyrri hluthafa. Um hafi verið að ræða óvenjuleg skipti í fjármálum. Í dómnum 
segir orðrétt: „Skattskyldir aðilar, sem hafa tekjur af atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi, taka ekki að lögum lokaákvörðun um það, hvaða 
útgjöld þeirra skuli falla undir frádráttarbæran rekstrarkostnað 
samkvæmt 31. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt. 
Skattyfirvöld eiga fullt mat um það eftir á og innan lögákveðinna marka, 
hvað teljast skuli rekstrarkostnaður í skattalegu tilliti. Það mat verður að öllu 
leyti borið undir dómstóla“.  

Var talið að um málamyndagjörning hafi verið að ræða og að skattyfirvöldum hafi 

verið heimilt að horfa fram hjá kaupunum þótt reglu núgildandi 57. gr. tsl. hafi ekki 

verið sérstaklega beitt.  

Ríkisskattstjóri gaf út bindandi álit árið 2007 þar sem farið er yfir heimildir 

skattyfirvalda til þess að leggja mat á hvað liggur raunverulega að baki viðskiptum 

skattaðila að teknu tilliti til 57. gr. tsl. en þar segir orðrétt: 

Kjarni framangreindrar 57. gr. hefur verið túlkaður svo í skattframkvæmd að 
um sé að ræða samninga, gerða í sniðgönguskyni, milli einstaklinga eða 
félaga, sem tengdir eru sifjaréttarlega eða fjárhagslega. Hefur þannig verið 
talið að skattyfirvöldum sé heimilt, að uppfylltum nánar tilteknum skilyrðum, 
að víkja einkaréttarlega gildum gerningum til hliðar við skattlagningu. Megi 
skattyfirvöld þá líta framhjá gerningum sem gerðir hafa verið í þeim eina 
tilgangi að lækka skattgreiðslur viðkomandi. Er viðurkennt að heimilt sé að 
byggja skattlagningu á raunverulegum ráðstöfunum séu þær ekki í 
samræmi við efni þeirra gerninga sem að baki þeim liggja, þ.e. túlka 
viðkomandi skattlagningarheimild í ljósi þess hvort hún taki til umrædds 
atviks í raun. Þarf þá að meta hvaða ráðstafanir séu venjulegar og eðlilegar 
og hvað sé eðlilegur rekstrartilgangur andstætt tilbúningi eða óvenjulegum 
ráðstöfunum. Er á því byggt að skattyfirvöldum sé bæði heimilt og skylt að 
leggja slíkt mat á einkaréttarlega gerninga og með slíku mati er jafnræði 
gjaldenda sem best virt. Skattyfirvöldum ber jafnframt að leggja málefnaleg 
sjónarmið til grundvallar við mat á því hvaða viðskiptaleg og rekstrarleg 
sjónarmið bjuggu að baki ráðstöfun skattaðila.29 

                                            
29 Bindandi álit ríkisskattstjóra 26. apríl 2007 nr. 5/07. 
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Skattaðilum er almennt heimilt að haga viðskiptum sín á milli með þeim hætti sem 

þeir sjálfir semja um en þeim er þannig ekki skylt að haga viðskiptum með einhverjum 

ákveðum hætti eins og aðrir hafa framkvæmt. Skattyfirvöldum er þó heimilt að skoða 

viðskipti sem talin verða eftir atvikum verulega frábrugðin því sem gerist í slíkum 

viðskiptum.30 Löggjafinn hefur metið það svo að skattyfirvöld kunni eftir atvikum að 

þurfa bregðast við tilteknum skattalegum ráðstöfun skattaðila með afmörkuðum 

reglum en skattalög hafa að geyma ýmis sértæk úrræði til í handa skattyfirvöldum í 

þeim tilgangi að bregðast við ef ástæða þykir hverju sinni. Sönnun um hvort tiltekin 

viðskipti séu ekki eins og alla jafna er, heldur verulega frábrugðin, hvílir almennt hjá 

skattyfirvöldum en meta þarf hvert tilvik fyrir sig að teknu tilliti til aðstæðna hverju 

sinni.31 Yfirskattanefnd hefur fjallað um sjálfstætt mat skattyfirvalda en í úrskurði 

nefndarinnar í máli nr. 11/2010 segir orðrétt: 

Þess er rétt að geta að til þess getur komið og talið heimilt að skattyfirvöld 
leggi á það sjálfstætt mat, hvort atvik hafi verið með þeim hætti að tiltekin 
lagaregla taki til þeirra, og eru skattyfirvöld þá ekki bundin við mat skattaðila 
á sömu atvikum. Við mat þetta þurfa skattyfirvöld í vissum tilvikum að sýna 
fram á að skattaðili hafi hagað einkaréttarlegum ráðstöfunum sínum þannig 
að komast mætti hjá lögmæltri skattlagningu, t.d. með málamyndagerningi, 
sem ekki væri ætlað að hafa gildi samkvæmt efni sínu, eða óvenjulegum 
samningi við annan skattaðila, gerðum með það fyrir augum að sniðganga 
tiltekna sköttunarreglu, sbr. 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003. Í öðrum tilvikum 
kann að reyna beint á greiningu á efni tiltekins gernings, þannig að grafist 
er fyrir um hvert efni hans sé í raun, en heiti það, sem gerningnum er gefið, 
ræður ekki úrslitum ef það er annað en efnið gefur til kynna. 

Við mat á svokölluðum málamyndagjörningum, en það eru gjörningar sem gerðir 

eru að forminu til sem ekki stendur til að efna,32 hafa skattyfirvöldum verið veitt ákveðið 

vald til að meta sjálfstætt hvort lagaregla taki til þeirra aðstæðna sem eiga við um 

viðskipti á milli skattaðila en það mat er ekki háð því mati sem skattaðilar telji að gildi 

um viðskiptin.33 

Málamyndagjörningar sem og aðrir óvenjulegir samningar milli skattaðila eru oft á 

tíðum gerðir í þeim tilgangi að sniðganga sköttunarreglur og þannig komast hjá 

lögmæltri skattlagningu. Fjallað er um málamyndagjörninga í lögum nr. 7/1936 um 

samningsveð, umboð og ógilda lögerninga en þar segir í 34 gr. laganna að „nú hefur 

skriflegur löggerningur verið gerður til málamynda og hefur sá maður, sem við 

                                            
30 Hrd. 3. september 2002 í máli nr. 316/2002. 
31 Hrd. 9. febrúar 2006 í máli 321/2005. 
32 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (Bókaútgáfan CODEX 2004) 276. 
33 Úrskurður yfirskattanefndar frá árinu 2004 í máli nr. 41/2004, 5. kafli, 5. mgr.  
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gerningnum tók, framselt grandlausum þriðja manni rétt sinn samkvæmt honum og 

verður það þá eigi borið fram gegn þeim manni að gerningurinn hafi verið gerður til 

málamynda“. Þegar grunur leikur á að um málamyndagjörning sé um að ræða líta 

dómssólar oft á tíðum til málavaxta og aðdraganda samningsins34 enda getur oft á 

tíðum verið erfitt að sanna að aðilar hafi gert með sér málamyndagjörning. 

Hrd. 28. febrúar 2013 í máli nr. 555/2012 (Toyota): Bjargey ehf. hafði keypt 
allt hlutafé í P. Samúelssyni hf., sem var umboðsaðili Toyota á Íslandi, árið 
2005 með lántöku frá Landsbanka Íslands hf. Eftir kaupin var ákveðið að 
sameina félögin með þeim hætti að rekstur Bjargeyjar ehf., móðurfélags P. 
Samúelssonar hf., myndi sameinast undir rekstri dótturfélagsins en nafni 
hins sameinaðafélags var svo breytt í Toyota á Íslandi ehf. Um var að ræða 
svokallaðan öfugan samruna eða skuldsetta yfirtöku en dótturfélagið P. 
Samúelsson hf. tók yfir eigið fé Bjargeyjar ehf. ásamt skuldbindingum 
gagnvart Landabanka Íslands hf. Skattyfirvöld töldu að Toyota á Íslandi ehf. 
hafi ekki verið heimilt að gjaldfæra vexti af skuldbindingum félagins við 
Landsbanka Íslands hf. Dómurinn segir orðrétt: „Samruninn miðaði ekki 
heldur að því að ná fram samlegðaráhrifum og þar með þeim tilgangi sem 
lá að baki 51. gr., sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar í máli nr. 456/1997 
sem birtur var í dómasafni réttarins 1998 á bls. 268. Sá öfugi samruni, sem 
fólst í sameiningu Bergeyjar ehf. og P. Samúelssonar hf., miðaði gagngert 
að því að koma skuldum yfir á yfirtökufélagið, sem ekki hefur verið vefengt 
að hafi verið heimilt. Skilyrði brast hins vegar samkvæmt framansögðu til 
að kostnaður, sem þeim skuldum fylgir, teljist frádráttarbær 
rekstrarkostnaður hjá áfrýjanda, enda eru þær óviðkomandi rekstri 
félagsins“.  

Samningar á milli aðila geta oft á tímum verið flóknir og víðamiklir en skattyfirvöld 

búa svo vel að hafa færa starfsmenn en margir þeirra eru sérfræðingar á sínu sviði 

svo sem lögfræðingar og endurskoðendur. Skattyfirvöld geta við rannsókn á 

skattskilum skattaðila óskað eftir upplýsingum frá skattaðila og eftir atvikum skorað á 

skattaðila að leggja fram gögn. Ef skattaðili verður ekki við þeirri beiðni um að afhenda 

skattyfirvöldum umbeðnar upplýsingar eða gögn varðandi þýðingarmikil atriði verður 

skattaðilinn að bera hallann af því.35 

Það er því ljóst að skattyfirvöldum eru gefið ákveðið svigrúm til þess að fara yfir 

skattskil skattaðila og ákvarða hvort viðskipti þeirra hafi verið gerð í þeim tilgangi að 

komast hjá skattlagningu. Skattyfirvöld verða þó, eins og áður hefur komið fram, að 

gæta að almennum reglum stjórnsýsluréttar við störf sín og gæta sérstakleg að 

meðalhófi. Skattyfirvöld geta ekki gefið sér að um skattsniðgöngu hafi verið um að 

                                            
34 Ása Ólafsdóttir, Rannsóknir í félagsvísindum IX. Lagadeild (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 
2008) 14. 
35 Úrskurður yfirskattanefndar frá árinu 2010 í máli nr. 11/2010, 6. kafli, 8. mgr.  
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ræða í hvert skipti sem viðskipti séu óvenjuleg eða frábrugðin. Það kunna að vera 

ýmsar skýringar á hvers vegna viðskipti fóru fram með ákveðnum hætti.  

3.2. Gerviverktaka og raunveruleikaregla 57. gr. tsl. 

Skattyfirvöld hafa ekki heimild til þess að skipta sér af einstökum 

ráðningarsamningum en þau hafa heimild til þess að leggja mat á það hvort samningur 

sem skattaðilar hafa gert sín á milli sé vinnusamningur í skattalegu tilliti, það er 

samningur sem atvinnurekandi gerir við sitt starfsfólk sem hann ræður til vinnu, eða 

hvort um sé að ræða verksamning en ekki skiptir máli hvað samningur er kallaður.36 

Þegar mat skattyfirvalda fer fram er horft til þess hvernig samband samningsaðila 

hefur verið og hvernig aðili sem tekur að sér verk, sem verktaki eða undirverktaki, 

framkvæmir verkið. Atriði sem skipta máli við matið eru til dæmis hvort verkið sé unnið 

sjálfstætt samkvæmt fyrir fram ákveðnum tímamörkum, án afskipta verkkaupa hvenær 

eða hvernig verkið er framkvæmt, eða þarf verktaki að halda tímaskráningar og sæta 

stjórn verkkaupa, en slíkt samningssamband er alla jafna metið sem 

launþegasamband og telst verkkaupi þá launagreiðandi í skilningi laga um 

staðgreiðslu opinbera gjalda og ber verkkaupandanum sem launagreiðanda að halda 

eftir opinberum gjöldum og ber ábyrgð á þeim.37 

Það hefur færst í vöxt að verktakar sem taka að sér verkefni geri samninga við aðra 

undirverktaka um framkvæmd á ákveðnum verkþáttum verksins. Það kann að vera að 

slíkt fyrirkomulag sé hentugt og jafnvel hagkvæmt rekstrarlega því þá þarf verktakinn 

ekki að ráða til sín starfsmenn í fullt starf til þess að sinna tilteknu verkefni. 

Undirverktakinn er þá einnig búinn að afla sér sérþekkingu á því sviði sem hann vinnur 

á til að mynda píparar, múrarar og málarar svo einhver dæmi séu tekin.  

Ef verkkaupi hefur einhver afskipti af verkum undirverktaka svo sem segir honum til 

hvernig haga skuli vinnu, heldur utan um mætingu, útvegar undirverktaka 

vinnuaðstöðu og jafnvel ökutæki þá bendir flest til þess að samband verkkaupa og 

undirverktaka til þess að um sé að ræða launþegasamband38 og skal verkkaupi því 

halda eftir staðgreiðslu tekjuskatts af öllum greiðslum verkkaupa til verktaka sem og 

önnur opinber gjöld. Hérna spilar líka inn í réttur verktakans að ef hann er flokkaður 

sem launþegi þá myndi alla jafna opnast fyrir veikindarétt, orlof, lífeyrissjóðsgreiðslur 

sem og ábyrgð vinnuveitenda ef vinnuslys verður, en þvílík brot á réttindum 

                                            
36 Hrd. 22. janúar 1998 í máli nr. 456/1997. 
37 Hrd. 6. maí 1999 í máli nr. 286/1998. 
38 Úrskurður yfirskattanefndar frá árinu 2004 í máli nr. 96/2004. 
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starfsmanna og aðstæðum þeirra hefur verið líkt við mansal.39 Þegar skattyfirvöld 

úrskurða að tilteknir verktakar séu launþegar í skattalegu tilliti þá heldur samt sem áður 

samningssamband milli verkkaupa og verktaka eins og áður var samið um en 

skattalega er búið að horfa fram hjá samningnum. Verktakinn getur því ekki notið 

þeirra réttinda líkt og hann væri launþegi svo sem orlof og veikindaréttar. 

Afleiðingar þessa fyrir undirverktakann sem verður við þessa ákvörðun launþegi er 

sú að heildarþóknun, það er útgefnir reikningar að viðbættum hverskonar frádrætti, er 

skattlögð sem laun en tekjur sem voru flokkar sem atvinnurekstrartekjur samkvæmt B-

lið 7. gr. tsl. verða flokkaðar sem launatekjur samkvæmt A-lið 7. gr. tsl. 

Virðisaukaskattur sem lagður var á þjónustuna verður hluti að launum og allir frádrættir 

vegna öflunar á tekjum verða felldir niður. Í raun er verið að vinda ofan af þeim 

reikningum hafa verið gefnir út vegna viðskiptanna og allar greiðslur skattlagðar sem 

laun að viðbættu álagi sem nemur 25% vegna vantalda skattstofna samanber 2. mgr. 

108. gr. tsl. 

Afleiðingar þessa fyrir verkkaupa eru þær að við þessa ákvörðun verður hann 

launagreiðandi en sem launagreiðanda ber honum að skila staðgreiðslu skatta 

launþega til ríkisskattstjóra með 10% álagi og dráttarvöxtum af heildarlaunum 

samkvæmt 2. mgr. 28. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/198740 sem 

eru allar greiðslur, þar með talin virðisaukaskattur, til undirverktakans sem við 

ákvörðun ríkisskattstjóra verður launþegi. Hafa ber þó í huga að við þess ákvörðun 

verður til kostnaður hjá launagreiðanda það er launagreiðslur sem er frádráttarbær 

rekstrarkostnaður samanber 1. tl. 1. mgr. 31. gr. tsl. og kemur hann til með að minnka 

tekjuskatt launagreiðanda það er atvinnurekandans.  

3.3. Heimild skattyfirvalda til að beita raunveruleikareglunni ítrekuð 

Við skattframkvæmd hefur komið í ljós að skattyfirvöld hafa verið frekar að halda að 

sér höndum þegar kemur að því að meta ábyrgð þeirra notendafyrirtækja sem hafa 

verið að leigja starfsmenn af fyrirtækjum sem starfa að öllu leiti eins og 

starfsmannaleiga án þess þó að kalla reksturinn starfsmannaleigu. Í 3. og 4. mgr. 7. 

gr. stgl. er kveðið á um hver skuli teljast launagreiðandi þegar um starfsmannaleigur 

er að ræða en notendafyrirtæki þjónustunnar ber ábyrgð á skilaskildu ef 

starfsmannaleigan hefur ekki staðið í skilum við ríkið. Lagatextinn hvað hins vegar 

                                            
39 Ríkisskattstjóri, „Mikill árangur í samtímaeftirliti” (RSK, 14. apríl 2016) <https://www.rsk.is/um-
rsk/frettir-og-tilkynningar/mikill-arangur-i-samtimaeftirliti> skoðað 14. mars 2019. 
40 Hér eftir stgl.  
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skýrt á um að ákvæðið ætti við um starfsmannaleigur, fyrir lagabreytingu, en 

starfsmannaleigur starfa samkvæmt lögum um starfsmannaleigur nr. 139/2005 en 

samkvæmt lögunum er tilkynningarskylda á starfseminni til Vinnumálastofnunnar og 

ber starfsmannaleigu að veita Vinnumálastofnun upplýsingar. Vegna þess hve 

afgerandi lagatextinn var varðandi starfsmannaleigur virðast skattyfirvöld hafa haldið 

að sér höndum við mat á samningssambandi aðila með því að beita síður 

raunveraleikareglu 57. gr. tsl.  

Í breytingarlögum nr. 75/2018, sem fól í sér innleiðingu á keðjuábyrgð og nánar 

verður fjallað um í 5. kafla, er hvergi fjallað um staðgreiðslu opinberra gjalda en 

frumvarp sem síðar varð að lögum nr. 77/2018 um breytingar á ýmsum lögum vegna 

aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, 

aukin upplýsingaöflun o.fl.) fjallaði meðal annars um breytingar á lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda en bæði lögin voru samþykkt sama dag þann 20. júní 

2018. Þar segir að á undanförnum árum hefur verið mikil aukning á flæði vinnuafls 

innan EES- svæðisins og að mikil aukning undanfarin misseri og ár hafi verið á Íslandi 

á erlendu vinnuafli. Erlent vinnuafl sækir hingað til lands þar sem launakjör hér á landi 

séu almennt betri en gengur og gerist í þeirra heimalandi. Þá segir í frumvarpinu að 

erlendir aðilar komi oft hingað til lands og vinni sem verktakar fyrir innlenda aðila en 

að raunin sé sú að þeir eru undir boðvaldi innlendra aðila og eru á allan hátt eins og 

hverjir aðrir starfsmenn innlenda fyrirtækisins. Segir í frumvarpinu að slíkt sé kallað 

gerviverktaka í skattaréttarlegum skilningi. Vegna þessa megi leiða líkur að því að 

ríkissjóður og sveitarfélög fari á mis við skatttekjur vegna vinnu erlendra manna. Með 

lagabreytingunni voru gerðar breytingar á 3. og 4. mgr. 7. gr. laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda en með þeim er allur vafi tekinn af er varðar ákvæðið taki ekki 

einungis til skráðra starfsmannaleiga sem hafa þann eina tilgang að leigja út 

starfsmenn heldur á ákvæðið einnig við um annan aðila sem legir út vinnuafl en þannig 

er kveðið skýrar á um skilaskildu launagreiðanda þegar um er að ræða útleigu á 

vinnuafli, óháð því hvort útleigan fari fram á vegum starfsmannaleigu eða einhvers 

annars aðila.41 Með þessari lagabreytingu var verið að auka skýrleika ákvæðisins og 

gera skilaskildu notendafyrirtækis hér á landi ótvíræða. Þá er átt við að annar aðili það 

er notandi geti verið einstaklingur, lögaðili, sem og aðrir aðilar sem leigja út vinnuafl til 

notendafyrirtækis þar sem starfsmenn sinna störfum á vinnustað notendafyrirtækis 

                                            
41 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 884 – 561. mál, frumvarp til laga, greinargerð kafli 3.2. 
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undir verkstjórn þess. Meta þarf undirliggjandi samningssamband en ekki skiptir máli 

heiti samningsins sé heldur er það raunverulegt efni hans sem gildir en skilaskilda skal 

vera til staðar af hálfu notendafyrirtækis þrátt fyrir að heiti samnings beri annað með 

sér.42 Hérna er verið að ítreka heimild skattyfirvalda til þess að beita 57. gr. tsl. eða 

raunveruleikareglunni sem fjallað var um í 3.1 kafla til þess að leggja mat á hvernig 

samningur á milli aðila sé í raun í skattalegu tilliti. Má því segja að með þessari 

lagabreytingu sem gerð var með breytingarlögum nr. 77/2018 hafi vopn skattyfirvalda 

verið skerpt og efld til muna í baráttunni gegn skattundanskotum og skattsvikum. 

3.4. Réttarframkvæmd 

Þar sem lögum hefur nýlega verið breytt hefur í raun ekki enn þá reynt á hin nýju 

ákvæði er varðar keðjuábyrgð, sem nánar verður fjallað um í 5. kafla, og áhrif þeirra á 

skattgreiðslur en yfirskattanefnd og Hæstiréttur hafa þó fjallað um skilgreiningu um 

launagreiðanda eins og dómur er varðaði Impregilo sem fjallað verður um í 7. kafla og 

refsiábyrgð stjórnenda. 

3.4.1. Starfsmannaleigur  

Hrd. 14. janúar 2009 í máli nr. 166/2009 (starfsmannaleiga): Fyrirtæki hér 
á landi tók að sér uppsetningu á loftræsikerfi en félagið gerði samning við 
portúgalskt félag um að félagið tæki að sér að vera undirverktaki við 
framkvæmdirnar. Portúgalska félagið sendir starfsmenn hingað til lands en 
eftir að verkinu lauk var gert samkomulag að starfsmennirnir yrðu áfram við 
störf hér á landi. Verkkaupandinn hélt utan um tíma starfsmanna 
portúgalska félagsins sem sá um allar launargreiðslur. Skattyfirvöld töldu 
að verkkaupandi hér á landi væri í raun launagreiðandi og bæri að halda 
eftir staðgreiðslu af launum þeirra. Skattyfirvöld töldu portúgalska félagið 
vera starfsmannaleigu. Fyrirkomulag um launagreiðslur voru svipaðar og 
var í Hrd. í máli Impregilo nr. 523/2006 en stefndu létu í té upplýsingar um 
unnar vinnustundir en erlenda félagið sá svo um að reikna og greiða laun. 
Til samræmis við fyrri dóm Hæstaréttar þá felldi Hæstiréttur úrskurð 
skattstjóra úr gildi er varðar skyldu til þess að halda eftir staðgreiðslu launa 
af portúgölsku starfsmönnunum.  

Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 184/2015: Kærandi innlent 
einkahlutafélag, skattaðili, fékk til sín erlenda starfsmenn og taldi skattaðili 
að það bæri ekki að standa skil á staðgreiðslu en að sögn kæranda voru 
þeir hér á landi á eigin vegum sem verktakar. Ekki voru lagðir fram 
verktakasamningar. Að mati ríkisskattstjóra var um að ræða takmarkaða 
skattskyldu hér á landi samkvæmt 1. mgr. 3. gr. tsl. en skattskyldir aðilar 
heyra jafnt framt undir ákvæði laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. Þar 
sem starfsmannaleigan hafði ekki staðið skil á staðgreiðslu bæri kaupandi 
þjónustunnar, notendafyrirtæki, ábyrgð sem launagreiðandi. 
Yfirskattanefnd tók undir með ríkisskattstjóra að hinir erlendu starfsmenn 

                                            
42 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 884 – 561. mál, frumvarp til laga, um 2. gr. 
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hefðu borið takmarkaða skattskyldu hér á landi og að óumdeilt hafi verið að 
ekki hafi verið staðið skil á staðgreiðslu opinberra gjalda af launum þeirra 
samkvæmt ákvæðum laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
Yfirskattanefnd segir að orðalag 2. ml. 4. mgr. 7. gr. laga um staðgreiðslu 
opinberra gjalda sé ótvírætt eftir að því hafi verið breytt með 
breytingarlögum nr. 169/2007 eftir dóm Hæstaréttar í mál nr. 523/2006. 
Yfirskattanefnd taldi að kærandi bæri því að standa skil á staðgreiðslu launa 
erlendu starfsmannana en ekki var ágreiningur um fjárhæðir. Kröfum 
kæranda var því hafnað. Sami kærandi var einnig aðili að úrskurði 
yfirskattanefndar nr. 187/2015 sem var efnislega á sama meiði og úrskurður 
184/2015. 

Ljóst var að ekki var til staðar skýr heimild til þess að krefjast þess af íslenska 

félaginu að halda eftir staðgreiðslu en málið varðaði greiðslur fyrir gildistöku 

breytingarlaga nr. 169/2007 sem komu í kjölfarið á dómi Hæstaréttar í máli nr. 

523/2006. Í úrskurði yfirskattanefndar má sjá að nefndin fer vel yfir skattskyldu 

starfsmanna starfsmannaleigunnar en starfsmannaleigan hefði ekki staðið í skilum á 

staðgreiðslu starfsmannanna. Yfirskattanefnd segir í úrskurði sínum frá árinu 2015 að 

ákvæði 4. mgr. 7. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda sé ótvírætt en þannig má 

segja að með lagabreytinguni hafi löggjafinn fyllt upp í þau göt sem voru farin að 

myndast ef ætlun löggjafans hafi verið sú að gera notendafyrirtæki ábyrgt fyrir 

staðgreiðslu opinberra gjalda eins og til stóð við breytingar á tekjuskattslögum 1995. 

3.4.2. Gerviverktaka 

Hrd. 6. maí 1999 í máli nr. 286/1998 (Vinnusamningur/Gerviverktakar): Í 
máli þessu reyndi á hvernig samband hafði verið á milli þess aðila sem 
keypti þjónustu af verktaka. Á þeim tíma sem verktaki tók að sér verkefni 
fyrir verkkaupa tók verktakinn ekki að sér önnur verkefni. Verktakinn hafi 
því alfarið verið að sinna verkefnum fyrir þennan eina aðila. Þá hafði 
verktakinn starfsstöð hjá verkkaupa, sinnt tilfallandi verkefnum og undir 
stjórn verkkaupa og greidd voru laun samkvæmt unnum tímum. Var því um 
að ræða vinnusamning í skattalegu tilliti og því skilaskylda staðgreiðslu á 
verkkaupa sem talin var vera launagreiðandi. 

Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 90/2002: Kærandi sem var 
einkahlutafélag hafði verið í viðskiptum við þrjá aðila E (N hf.), D og F. 
Skattstjóri hafði ákvarðað að greiðslur til þessara aðila hafi verið 
launagreiðslur en ekki greiðslur fyrir aðkeypta þjónustu. Kærandi hafði 
keypt rekstur verslunar R en reksturinn var fólginn í innflutningi og sölu á 
hugbúnaði og skyldum vörum fyrir tölvur. Í þessum samningi kom fram að 
einn af þessum aðilum E skyldi hefja störf hjá kæranda sem rekstrarstjóri 
hugbúnaðardeildar og fá fyrir það greidd laun 230.000 kr. án vsk. Þá átti 
kærandi enn fremur að greiða bónusgreiðslur sem námu einum 
mánaðarlaunum ef markmiðum væri náð. Verk E fólust ekki í einhverjum 
ákveðum verkefnum heldur sá hann um rekstur verslunar og sá um að ráða 
starfsfólk og kom fram fyrir hönd kæranda við innkaup. Þá bar E 
viðveruskyldu hjá kæranda en notast var við stimpilklukku og hafði kærandi 
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lagt honum til starfsaðstöðu. Varðandi samband kæranda við aðila F þá 
kemur fram í samningi þeirra á milli að F skuli sinna starfi sínu samkvæmt 
bestu getu, kunnáttu og samviskusemi og leitast við að gæta hagsmuni 
vinnuveitanda (kæranda). Þá er uppsagnar frestur í samningnum einn 
mánuður á ákveðnu tímabili en síðan taki við þriggja mánaða 
uppsagnarfrestur. Heildarlaun F skyldu vera 110.000 kr. á mánuði og 
greiðast mánaðarlega. Laun F skyldu taka mið af samningsbundnum 
hækkunum VR. Starfsheiti aðila F var sölumaður og bæri honum að fara að 
fyrirmælum sölustjóra. Þega starfsamband kæranda við D er skoðað þá var 
fram komið að D starfaði sem sölumaður hjá kæranda. Kærandi hafði 
stjórnunarvald yfir D og að D starfaði ekki fyrir aðra aðila. Greiðslur til D hafi 
verið fyrirfram ákveðnar án tillits til árangurs af verki og greiðslur voru í formi 
fastra umsaminna launa. D hafði notað stimpilklukku í störfum sínum og 
ókeypis aðstöðu hjá kæranda vegna greindra sölustarfa. Með vísan til 
þeirra ganga sem lágu fyrir var það mat yfirskattanefndar að ákvörðun 
skattstjóra skyldi standa óhögguð og um launþegasamband hafi verið að 
ræða 

Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 96/2004: Kærandi sem var 
framleiðslufyrirtæki á sviði myndefnis, en félagið hafði verið með verktaka 
sem starfaði við framleiðslu og síðar framleiðslustjórn. Ekki var neinn 
skriflegur samningur á milli aðila en að sögn kæranda þá hafði verktaki tekið 
að sér einstaka verkefni og annað verkefni tekið við þegar öðru lauk. Aldrei 
hefði verið gerð krafa af hálfu kæranda um ákveðið daglegt vinnuframlag. 
Á reikningum sem verktaki sendi kæranda var tilgreint að störf verktaka hafi 
ýmist verið vinna eða laun og í einhverjum tilvikum bónusgreiðslur. 
Óumdeilt var að aðilar voru í samningssambandi en deilt var um hvernig 
sambandið væri. Að mati yfirskattanefndar var samband samningsaðila 
með þeim hætti að um væri að ræða launþegasamband enda hafi ekki 
annað komið fram að verktaki hefði þennan starfa að aðalstarfi. Ekki verði 
annað séð en gert hafi verið ráð fyrir persónulegu vinnuframlegi hennar og 
störf verktaka ekki verið afmörkuð frá almennri starfsemi. Greiðslur voru 
ekki miðað við framgang verka heldur samkvæmt unnum vinnustundum og 
þá hafði viðkomandi starfsaðstöðu hjá kæranda. Yfirskattanefnd tók undir 
úrskurð skattstjóra. Kröfum kæranda var því hafnað. 

Af bæði úrskurðum yfirskattanefndar sem og dómi Hæstaréttar er dregin skýr mynd 

af þeim afleiðingum sem verða þegar verktakasamningar sæta endurskoðun 

skattyfirvalda. Verktakasamningar eru oft notaðir til þess að komast undan 

skattgreiðslum en verkkaupi sem launagreiðandi hefði átt að standa skil á 

staðgreiðsluskatta, tryggingargjaldi sem og lífeyrissjóðsiðngjöldum. Skattyfirvöld hafa 

notfært sér þau vopn sem raunveruleikareglan færir þeim í 57. gr. tsl. og ákvarðað að 

samningur milli þessara aðila hafi verið vinnusamningur og að skattskil skyldu vera 

með þeim hætti.  

3.4.3. Refsiábyrgð stjórnenda á staðgreiðslu opinberra gjalda 

Hrd. 23. nóvember 2000 í máli nr. 277/2000 (ábyrgð stjórnarmanna): Í 
þessu máli reyndi á ábyrgð stjórnarmanna í félagi fyrir skilum félagsins á 
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staðgreiðslu opinberra gjalda til ríkissjóðs en greiðslur bárust ekki sem 
skyldi. Ákærði sem var ásamt öðrum stjórnendum í skilaskyldu félagi ákvað 
að áfrýja niðurstöðu héraðsdóms og fór fram á sýknu en til vara að honum 
verði ekki gerð sektarrefsing og til þrautavara að vararefsing vegna sektar 
falli niður. Ákærða var gerið að sök að hafa haldið eftir af launum 
starfsmanna vegna staðgreiðslu opinberra gjalda ásamt fleiri brotum svo 
sem ekki staðið skil á virðisaukaskatti en skattyfirvöld sem og ákæruvaldið 
taldi hann eiga að sæta refsiábyrgð vegna þessa. Talið var að brot hins 
ákærða hafi verið meiriháttar og að hann hafi átt beinan þátt í að skilaskyldu 
vörsluskatta hafi ekki verið sinnt vegna stórfelldrar vanrækslu. Sakfelling 
héraðsdóms staðfest. 

Hérna er skýrt dæmi um ábyrgð stjórnenda félaga á skilaskyldu vörsluskatta til 

ríkissjóðs. Oft á tíðum eru vörsluskattar nefndir í daglegu tali sem rimlagjöld en það 

eru þeir skattar og gjöld sem skilaskylt félag á að standaskilum á sem stjórnendur bera 

refsiábyrgð á samkvæmt 262. gr. almennra hegningarlaga. Tilgangurinn með því að 

hafa refsiábyrgð er að tryggja með sem bestum hætti að greiðslur skili sér til ríkissjóðs. 

Algengt er að áður en félög fari í gjaldþrotameðferð að vörsluskattar séu greiddir svo 

stjórnendur verði ekki látnir sæta refsiábyrgð en skiptastjóri hefur þó heimild til þess 

að rifta slíkum greiðslum eftir félag er tekið til gjaldþrotaskipta samkvæmt ákvæðum 

XX. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. enda er verið að gera upp á milli 

kröfuhafa því ríkið getur orðið kröfuhafi í þrotabúi vegna skatta og stjórnendur félagsins 

hafa verulega hagsmuni af því að þessar greiðslur berist ríkissjóði. 

Hrd. 23. janúar 2014 í máli nr. 388/2013 (Verkaskipting): Í málinu var 
ákærða gefið að sök sem stjórnarformanni að láta hjá líða að skila inn 
skýrslum vegna meðal annars staðgreiðslu opinberra gjalda og standa skil 
á greiðslunum til ríkissjóðs. Ákærði átti helmingshlut í skilaskyldu félagi á 
móti framkvæmdastjóra félagins. Framkvæmdastjórinn hafði fyrir 
héraðsdómi lýst verkaskiptingu þeirra á milli en framkvæmdastjórinn sá 
alfarið um skil á skýrslum og greiðslum. Stjórnarformanninum hafi hins 
vegar verið kunnugt um að vanskil hafi orðið á greiðslum. Hæstiréttur taldi 
að stjórnarformanninum yrði ekki gert að sæta refsiábyrgð vegna 
verkaskiptingar þeirra á milli og var því ákærði sýknaður.  

Þó svo að refsiábyrgð sé á vörslusköttum þá er hún ekki einhlýt eins og dómurinn 

sýnir. Svo virðist vera að ef aðilar hafa verkaskiptingu sín á milli verði þeir ekki gerðir 

ábyrgir. Miklu máli skiptir hvernig verkaskiptingin sé og að henni sé fylgt en í dómi 

Hæstaréttar 15. júní 2006 í máli nr. 38/2006 (Ísvár) var ákærði ekki skráður hjá 

fyrirtækjaskrá sem framkvæmdastjóri en hann kom samt fram út á við sem 

framkvæmdastjóri eða svokallaður faglegur framkvæmdastjóri látinn sæta ábyrgð 

vegna vanskila félags á staðgreiðslu opinberra gjalda. Þá hafa fallið nokkrir dómar er 

varðar bótaábyrgð stjórnenda sem og stjórnarmanna félaga sem má færa rök fyrir að 
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notast mætti við þegar ákvarða á um refsiábyrgð þeirra enda eru gerðar ríkari kröfur 

þegar kemur að refsiábyrgð en verða stjórnarmenn ekki gerðir ábyrgir vegna 

ákvaðanna sem teknar voru vegna rangra upplýsinga frá framkvæmdastjóra.43 Þá 

hefur reynt á verkaskiptingu innan félags í bótamálum en ekki hefur verið hægt að 

bera fyrir sig þekkingarleysi og þannig firra sig ábyrgð.44 Ekki er hægt að fullyrða hvort 

Hæstiréttur hafi með dómsniðurstöðu í máli nr. 388/2013 verið að þrengja refsiábyrgð 

stjórnenda með dómi sínum eða hvort um hafi verið að ræða einstaka tilfelli. 

4. Átak stjórnvalda gegn skattsvikum og félagslegum undirboðum 

Hugtökin skattsvik, skattundanskot og kennitöluflakk eru orðin vel þekkt í eyrum 

landsmanna enda fjalla fjölmiðar ítrekað um brotastarfsemi tengd þeim. Það sem lengi 

hefur einkennt Íslendinga er sú hugsun að bjarga sér og að hlutirnir reddist á endanum, 

enda vorum við á öldum áður örbyggð í miðju Atlantshafi.45 Þá virðist vera sú hugsun 

að bjarga uppskerunni og ná sem mestum afla á meðan á tækifærið gefst ríkt í okkur 

Íslendingum en það má líkja uppgangi í ferðaþjónustu undanfarin ár við gullgrafaraæði 

þar sem allir reyna að ná sem mestu til sín áður en um yfir líkur46 en gjaldheimtu í 

ferðaþjónustu hefur verið líkt við villta vestrið47 og hefur verðlagning síður en svo 

breyst til batnaðar fyrir neytendur á undanförnum árum.48 Ein birtingarmyndin sem 

stjórnvöld hafa verið að takast á við er skattsvik vegna tekna sem meðal annars eru til 

komnar vegna svokallaðar heimagistingar en eftir að ferðamönnum tók að fjölga 

umtalsvert frá árinu 2010 hafa margir einstaklingar boðið uppá heimagistingu oft meðal 

annars fyrir milligöngu vefsíðunnar Airbnb.com. Ljóst er að þær breytingar á lögum 

sem gerðar voru til þess að stemma stigu við ólöglega heimagistingu sem og 

skattundanskot hafa ekki borið þann árangur sem að var stefnt en fyrir liggur frumvarp 

til breytingar á lögum til þess að herða enn á kröfum sem gerðar eru.49 Það má einnig 

færa fyrir því rök að það er orðið innbyggt í okkur að reyna að komast hjá því að borga 

skatta og að sú hugsun sé orðin nánast meðfædd en að minnsta kosti er greinilegt að 

                                            
43 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 7. apríl 1995 í máli nr. E-4968/1994. 
44 Hrd. 18. nóvember 1999 í máli nr. 206/1999. 
45 Katie Hammel, „The unexpected philosophy icelanders live by” BBC (Bretland 4. júní 2018) 
<http://www.bbc.com/travel/story/20180603-the-unexpected-philosophy-icelanders-live-by> skoðað 
15. mars 2019. 
46 Ríkisskattstjóri, „Gullgrafaraæði í ferðaþjónustu” Ríkisútvarpið (Reykjavík 24. ágúst 2013) 
<http://www.ruv.is/frett/gullgrafaraaedi-i-ferdathjonustu> skoðað 15. mars 2019. 
47 Katrín Jakobsdóttir, „Gjaldheimta í ferðaþjónustu eins og í Villta vestrinu” Vísir (Reykjavík 19. mars 
2014) <http://www.visir.is/g/2014140318584> skoðað 15. mars 2019.  
48 Þórarinn Ævarsson, „Þriggja krónu rúnstykki selt á 160 krónur” Ríkisútvarpið (Reykjavík 14. mars. 
2019) <http://www.ruv.is/frett/thriggja-kronu-runstykki-selt-a-160-kronur> skoðað 15. mars 2019. 
49 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1244 – 784. mál, frumvarp til laga. 
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fræðsla á meðal ungmenna um mikilvægi skatta sem tekjuöflun fyrir ríkið til þess að 

standa straum á sameiginlegum kostnaði sem til fellur er ekki fullnægjandi. Það er svo 

oft á tíðum þeir sömu aðilar sem svíkja sem mest sem kvarta svo undan lélegum 

innviðum til að mynda gatnakerfi, löggæslu og heilbrigðisþjónustu og svo mætti lengi 

telja. Á ráðstefnu um varnir gegn spillingu og opinber heilindi sem haldin var á vegum 

OECD í mars 2018 sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra að „Íslendingar ættu sér 

langa sögu skattsvika sem rekja mætti allt aftur til landnámsmanna sem ekki vildu 

greiða Haraldi Noregskonungi skatta”.50 Skattar verða bæði að vera sanngjarnir og 

ekki úr hófi fram en með þeim hætti er síður ávinningur af skattsvikum og 

skattundanskotum. Viðurlög við skattsvikum og skattundanskotum þurfa þá einnig að 

tryggja að skattgreiðandi sjái hag sínum betur borgið með því að greiða þá skatta og 

gjöld sem honum ber að greiða en um leið hafa varnaðaráhrif gagnvart öðrum sem 

hyggja á skattsvik og skattundanskot. 

Eins og fjallað var í 2. kafla þá eru skattar tekjustofn ríkisins sem aftur notaður er til 

þess að standa straum af samneyslu samfélagsins. Helstu tekjustofnar ríkisins eru 

skatttekjur vegna tekjuskatts, virðisaukaskatts, tryggingagjalds sem og útsvar en 

útsvar er einn af helstu tekjustofnum sveitarfélaga. Þessir tekjustofnar hins opinbera 

hafa svo verið þeir tekjustofnar sem skattgreiðendur vilja helst komast undan að greiða 

en keðjuábyrgð, sem ritgerð þessi fjallar að meginstefnu til um, má segja að sé nýtt 

verkfæri skattyfirvalda til þess að uppræta þá ómenningu sem virðist hafa skapast á 

íslenskum vinnumarkaði er snýr að skattsvikum, skattundanskotum og kennitöluflakki. 

Lagabreytingafrumvarp um opinber innkaup hefur meðal annars ákvæði um 

keðjuábyrgð en markið ákvæðisins er meðal lagabreytinganna er meðal annars að 

stemma stigu við skattalagabrotum en fjallað verður nánar um frumvarpið í 6. kafla. 

4.1. Umfang skattsvika 

Byrjun árs 2017 skipaði fjármála- og efnahagsráðherra starfshóp um skattsvik og 

skattundanskot en verkefni hópsins var að greina umfang og áhrif skattundanskota og 

skattsvika hér á landi. Starfshópurinn skilaði af sér skýrslu í júní 2017 þar sem farið 

var yfir áhrif skattsvika og skattundanskota á afkomu ríkisins, ásamt tillögum til úrbóta. 

Helstu niðurstöður voru þær að umfang skattsvika hér á landi eru umtalsverð, þó ekki 

hafi verið hægt að leggja nákvæmar tölur á umfangið en skattsvikin voru metin um það 

                                            
50 Katrín Jakobsdóttir, „Íslendingar eiga sér langa sögu skattsvika” Ríkisútvarpið (Reykjavík 28 mars 
2018) <http://www.ruv.is/frett/islendingar-eiga-ser-langa-sogu-skattsvika> skoðað 15. mars 2019.  
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bil 3-7% af landsframleiðslu sem er um það bil 10% af heildartekjum hins opinbera. Þá 

virðist skattalagabrot vera orðin skipulagðari en áður. Starfshópurinn gerði tilraun til 

þess að meta umfangið og varlega áætlar að undanskot hafi numið um 100 milljörðum 

árið 2016 sé miðað við 4% af landsframleiðslu. Starfshópurinn komst að þeirri 

niðurstöðu að skattsvikum megi skipta upp í fjóra flokka sem allir eiga það 

sameiginlegt að vera í tengslum við atvinnustarfsemi innanlands þá helst á sviði 

byggingar- og verktakaiðnaðar, ferðaþjónustu sem og annarrar persónulegrar 

þjónustu. Uppgangur í ferðaferðaþjónustu er talin hafa haft í för með sér aukin 

skattundanskot meðal annars vegna umfangs heimagistingar eða svokallaðra Airbnb 

íbúða, þátttöku erlendra starfsmanna og einyrkjastarfsemi í ferðaþjónustu.51 

Starfshópurinn mat það sem svo að greina mætti skattalagabrot í fjóra mismunandi 

flokka.  

Virðisaukaskattur: Áður en lög um virðisaukaskatt tóku gildi 1. janúar 1990 var 

söluskattur innheimtur af allri vörusölu óháð því hver virðisaukningin væri sem gat 

orðið til þess að vara eða þjónusta var eftir atvikum margsköttuð. Virðisaukaskattur er 

veltuskattur sem lagður er á sölu vegna innlendar vöru eða þjónustu en einnig er 

innheimtur virðisaukaskattur við innflutning. Þó svo að innflytjandi sem og söluaðili 

greiða virðisaukaskatt við vöruinnkaup þá er endanlegur greiðandi skattsins aðilinn 

sem kaupir vöruna eða þjónustu, það er neytandinn, þar sem skatturinn bætist við 

söluverðið og er þar að leiðandi almennur neysluskattur. Við útreikning er reiknað með 

ákveðnu hlutfalli af söluverði vörunnar eða þjónustunnar en í dag er 

virðisaukaskattinum skipt í tvö þrep, neðra og efra þrep.52 Virðisaukaskattur er almennt 

24% og rennur hann í ríkissjóð samkvæmt 1. mgr. 14. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 

50/198853 en um er að ræða þann skattstofn sem skilar ríkissjóði hvað mestum tekjum 

en skatttekjurnar námu alls rúmlega 229,2 milljörðum króna árið 2017.54 Eins og svo 

oft áður þá eru ákveðnar undanþágur frá meginreglunni en til að mynda telst vara sem 

seld er úr landi eða vöru- og fólksflutningar milli landa ekki til skattskyldrar veltu 

samanber 1. mgr. 12. gr. vskl. á meðan önnur skattskyld velta fellur í lægri 

                                            
51 Starfshópur um skattsvik og skattundanskot, „Umfang skattundanskota og tillögur til aðgerða” 
(Fjármála- og efnahagsráðuneytið 20. Júní 2017) 3 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-572d-11e7-941c-005056bc530c> 
skoðað 15. mars 2019. 
52 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur (Skattvís, skattaráðgjöf og fræðsla slf. 
2017) 747. 
53 Hér eftir vskl.  
54 Fjársýsla ríkisins, „Ríkisreikningur 2017” (2017) 33. 
<https://www.fjs.is/media/rikisreikningur/Rikisreikningur_11102018_FJS.pdf> skoðað 14. mars 2019. 
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virðisaukaskattsþrep það er 11% samanber 2. mgr. 14. gr. vskl. Virðisaukaskattur er 

vörsluskattur það er að þeim aðilum sem í atvinnuskyni eða með sjálfstæðri starfsemi 

selja vöru eða veita þjónustu ber að innheimta virðisaukaskattinn og skila honum til 

ríkissjóðs samkvæmt 1. mgr. 3. gr. vskl., en meginreglan er sú að uppgjörið fari fram 

á tveggja mánaða fresti samanber 1. mgr. 24. gr. vskl. Við uppgjörið er tekið tillit til 

þess skatts sem skattaðilinn innheimtir sem er nefndur er útskattur og síðan er dregið 

frá sá skattur sem skattaðilinn hefur greitt öðrum skattaðilum eða tollstjóra við kaup 

eða innflutning á vörum og öðum aðföngum sem notast er við rekstur skattaðila sem 

nefndur er innskattur.55 Með þessum hætti er komið í veg fyrir að sama vara og 

þjónusta sé margsköttuð og einungis verðmætaaukningin skattlögð. 

Eins segir þá virkar virðisaukaskattskerfið þannig að greiddur er skattur af 

virðisauka sem verður á vöru eða þjónustu. Svo virðist vera að sumir innheimtumenn 

fyrir ríkissjóð, en það eru þeir skattaðilar sem eiga lögum samkvæmt að innheimta 

virðisaukaskatt af þeirri vöru og þjónustu sem þeir selja, standa ekki fullum skilum á 

fjármunum sem innheimtir hafa verið fyrir hönd ríkissjóðs. Svo virðist vera að 

skattaðilar reyni að skerða hlut ríkisins með því að skila einungis hluta eða jafnvel 

engu til ríkissjóðs og í sumum tilfellum fá greiðslur úr ríkissjóði.56 

Þá kemur fyrir að skattaðilar annars vegar vantelja skattskylda veltu það er leyna 

raun sölu á vöru og þjónustu fyrir skattyfirvöldum og hins vegar oftelja innskatt það er 

búa til kostnað sem er ekki sannleikanum samkvæmt með því að færa sér í nyt 

tilhæfulausa reikninga. Í byggingariðnaðaiðnum hafa verktakar fengið til sín 

undirverktaka til þess að vinnan ákveðin verk. Ríkisskattstjóri hefur með 

samtímaeftirliti varpað ljósi á alvarlega brotastarfsemi sem hefur átt sér stað en búnar 

eru til keðjur undirverktaka sem notaðar eru til útgáfu á reikningum sem ekki er staðið 

í skilum á virðisaukaskatti, það er útskatti þar sem innheimt er fyrir ríkissjóð en enga 

síður er eru slíkir reikningar nýttir sem innskattur í bókhaldi verkkaupa.57 Fjallað var 

um afleiðingar þess þegar aðilar semja um undirverktöku sem síðar við skatteftirlit 

verður litið á sem launþegasamband í 3.2 kafla.  

                                            
55 Ríkisskattstjóri, „Leiðbeiningar um virðisaukaskatt” (RSK janúar 2018) 
<https://www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_1119.is.pdf> skoðað 26. febrúar 2019. 
56 Stefán E. Stefánsson, „Virðisaukaskatturinn bætir afkomu hótela” Morgunblaðið (Reykjavík 27. júlí 
2015) <https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1561387/> skoðað 15. mars 2019. 
57 Ríkisskattstjóri, „Mikill árangur í samtímaeftirliti” (RSK, 14. apríl 2016) <https://www.rsk.is/um-
rsk/frettir-og-tilkynningar/mikill-arangur-i-samtimaeftirliti> skoðað 14. mars 2019. 
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Tekjuskattur af launum starfsmanna og launatengdgjöld: Skattaðili getur verið 

flokkaður með ótakmarkaða eða takmarkaða skattskyldu hér á landi en heimilisfesti 

viðkomandi ræður til um hvernig viðkomandi skattaðili er flokkaður. Þannig er að þeir 

sem hafa heimilisfesti hér á landi eru með ótakmarkaða skattskyldu og greiða því 

skatta af öllum sínum tekjum til ríkissjóðs Íslands óháð því hvort þeirra var aflað 

hérlendis eða erlendis. Þeir sem ekki hafa hér heimilisfesti en afla tekna hér á landi 

eru með takmarkaða skattskyldu og greiða einungis skatta af þeim tekjum sem var 

aflað hér á landi.58 Þeir aðilar sem ákveða að dvelja og starfa hér á landi skemur en 

183 daga eru með takamarkaða skattskyldu samanber 1. tl. 1. mgr. 3. gr. tsl., en þeim 

ber að skila skattframtali eigi síðar en viku fyrir brottför samkvæmt 3. mgr. 93. gr. tsl. 

Fjallað er um skattskyldar tekjur skattaðila sem hafa ótakmarkaða skattskyldu hér á 

landi í 7. gr. tsl. og hins vegar er fjallað um skattskyldar tekjur þeirra sem hafa 

takmarkaða skattskyldu í 3. gr. tsl. Tekjum skattaðila með ótakmarkaða skattskyldu 

hér á landi er skipt upp í þrjá mismunandi liði A, B og C. A liður fjallar um launatekjur, 

B liður fjallar um atvinnutekjur og C liður fjallar um fjármagnstekjur.  

Launatekjur eru allar þær tekjur eða endurgjald sem einstaklingur fær fyrir hvers 

konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir annan 

aðila. Hefðbundin laun, eftirlaun, aðrar starfstengdar greiðslur, hlunnindi, framlög, 

gjafir og lán til hluthafa eru greiðslur sem meðal annars falla undir launahugtakið 

samkvæmt A-lið 7. gr. tsl. og eru skattlagðar eftir skattaþrepum samkvæmt 66. gr. tsl. 

Miklu máli getur skipt hvernig tekjurnar eru flokkaðar enda eru skattstigin mismunandi 

eftir flokkum. Greiðslur frá atvinnurekanda til launþega vegna vinnu flokkast sem 

launatekjur og falla því undir A-lið 7. gr. tsl. en í ritgerð þessari verður farið nánar yfir 

keðjuábyrgð og áhrif hennar á skattskil einstaklinga vegna launatekna.  

Árið 1990 var skipuð nefnd til þess að endurskoða þágildandi lög um skattlagningu 

fyrirtækja með það að markmiði meðal annars að jafna samkeppnisstöðu innlendra 

útflutnings- og samkeppnisgreina. Með lögum um tryggingagjald voru launatengd gjöld 

samræmd en lögin tóku gildi 31. desember 1990.59 Í lögunum segir að launagreiðanda 

beri að standa skil á fullu tryggingargjaldi vegna launa, þóknana, reiknuðu endurgjaldi 

og öðrum tegundum greiðslum og launa. Tryggingagjald saman stendur af almennu 

tryggingagjaldi og atvinnutryggingagjaldi sem meðal annars stendur undir kostnaði 

                                            
58 Ásmundur G. Vilhjálmsson, EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur (Skatt Vís, skattaráðgjöf og 
fræðsla slf. 2014) 293.  
59 Alþt. 1990-1991, A-deild, þskj. 335 – 233. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
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vegna greiðslna úr atvinnuleysistryggingarsjóði, fæðingarorlofssjóði, vegna lækkunar 

örorkubyrgði lífeyrissjóða og til þess að fjármagna lífeyris- og slysatryggingar 

almannatrygginga og hlutdeild byggingarsjóða eftir ákvæðum laga um 

Húsnæðisstofnun ríkisins samanber 1. - 3. gr. laga um tryggingargjald nr. 113/1990.60 

Ljóst er að um mikilvægan skattstofn er um ræða, en á árinu 2019 er áætlað 

heildartekjur ríkissjóðs vegna trygginggjalds nemi rúmlega 100,8 milljörðum króna 

samkvæmt 1. gr. laga um fjárlög 2019 nr.156/2018, sem stendur undir kostnaði sem 

skipt er aftur til almennings til þess að standa straum meðal annars á þeim kostnaði 

sem fellur til þegar launþegi fer af vinnumarkaði með einum eða öðrum hætti. 

Tryggingagjaldið er innheimt samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinbera gjalda og 

lagt á með öðrum opinberum gjöldum samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt 

samanber 3. mgr. 1. gr. tgl. og greiðist til ríkissjóðs mánaðarlega 1. hvers mánaðar 

vegna launagreiðslna næstliðins mánaðar samkvæmt 1. mgr. 10. gr. tgl. 

Launagreiðanda ber þó ekki að halda eftir tryggingagjaldi nema að hluta til ef 

launþeginn framvísar E-101 vottorði frá heimalandi sínu innan EES-svæðisins.61  

Með auknum umsvifum á vinnumarkaði í ljósi mikillar uppbyggingar bæði í 

byggingariðnaði sem og í ferðaþjónustu hafa aðilar ráðið til sín undirverktaka í vinnu. 

Um er að ræða aðila, það er undirverktaka, sem taka að sér ákveðin verkefni sem 

samið er um að skuli framkvæmt eða unnið óháð stjórn þess sem þjónustuna kaupir. 

Undirverktakinn sendir svo reikning fyrir vinnu samkvæmt samningi og jafnvel 

skýrslum en greiðslur eru oft á tíðum háðar úttekt þriðja aðila. Reikningar sem þessir 

falla undir 24% virðisaukaskatt sem er innheimtur af undirverktaka. Undirverktaki þarf 

svo að standa skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs sem og greiða tekjuskatt og önnur 

launatengd gjöld af, reiknuðu endurgjaldi sem ríkisskattstjóri gefur út, fyrir sig sjálfan 

ef um einyrkja er að ræða samkvæmt 58. gr. tsl. samanber 6. gr. stgl. og starfsmenn 

sína ef hann hefur starfsfólk í vinnu. En skilyrði þess að það svo megi vera er að ekki 

mega vera nein tengsl milli þess sem kaupir þjónustuna nema sá samningur sem tekur 

til verksins þar sem samið er um verkið og hvenær því eigi að vera lokið. Þegar verktaki 

tekur að sér verkefni þarf hann að fylla út þar til gert eyðublað um könnun á 

                                            
60 Hér eftir tgl. 
61 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra 2. ágúst 2005 í máli nr. 002/2005. Tryggingagjald vegna 
starfsmanna með E-101 vottorð. 
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starfssambandi og skila til ríkisskattstjóra.62 Það sem ræður mestu hér er hvernig 

samband verkkaup og verktaka er háttað en það sem hefur áhrif eru þættir eins og 

skipunarvald, húsbóndavald, vinnuskylda, starfskjör sem og vinnutími. Fjallað var 

nánar um gerviverktöku í 3.2 kafla. 

Eins og áður segir þá getur skattaðili annað hvort haft takmarkaða eða 

ótakamarkaða skattskyldu hér á landi og ræðst það á lengd viðveru hans hér á landi 

en skattskil erlendra aðila kann að vera erfið í skattrannsókn enda viðkomandi 

skattaðili jafnvel farin af landi og skattar hugsanlega aldrei verið greiddir af 

launagreiðanda en mikið er um starfsmenn sem koma til landsins til þess að vinna til 

skamms tíma oft á vegum starfsmannaleiga, verktaka í byggingaiðnaði og aðila 

ferðaþjónustunnar. 

Tekjuskattur af atvinnurekstri: Atvinnurekstrartekjur eru tekjur sem verða til vegna 

atvinnurekstrar og sjálfstæðrar starfsemi meðal annars vegna endurgjalds fyrir selda 

vöru og þjónustu, umboðslaun, þóknanir samanber. B-lið 7. gr. tsl. Það getur skipt 

miklu máli hvort tekjur skattaðila séu flokkaðar sem atvinnurekstrartekjur eða ekki þar 

sem kostnaður vegna atvinnurekstrar er frádráttarbær samkvæmt 31. gr. tsl. En hvar 

liggja mörkin hvort um er að ræða laun eða tekjur sem falla undir A-lið eða B-lið 7. gr. 

tsl. Helgi V. Jónsson hefur skilgreint atvinnurekstur á eftirfarandi hátt: 

Aðili, félag eða einstaklingur, telst stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi, sem selur vörur, þjónustu eða réttindi í eigin reikning og á sína 
ábyrgð í hagnaðarskyni, enda sé starfsemin stunduð reglulega í ekki allt of 
litlum mæli og ekki allt of skamman tíma.63  

Skattaðilar bæði lögaðilar og aðrir sem stunda sjálfstæðan rekstur ber því að greiða 

skatt af þeim atvinnurekstrartekjum sem verða til. Til að byrja með þá þarf viðkomandi 

að gefa upp tekjur, það er gera grein fyrir þeim gagnvart skattyfirvöldum svo hægt sé 

að leggja á þær skatt. Skattundanskot eða svört atvinnustarfsemi þar sem viðskipti eru 

ekki gefin upp til skatts til að mynda staðgreiðsluviðskipti með reiðufé en freistingar 

hjá viðkomandi geta verið miklar en alla jafna bera slík viðskipti virðisaukaskatt og svo 

síðar tekjuskatt. Mestar líkur á skattundanskotum er í byggingariðnaði, persónulegri 

þjónustu svo sem bílaþjónustugreinum, hárgreiðslu- og snyrtistofum, iðnaði, verslun 

                                            
62 Ríkisskattstjóri, „Könnun á starfssambandi, vegna tilkynningar til VSK-skrár og/eða til 
launagreiðendaskrár staðgreiðslu” (Reykjavík 2019) <https://www.rsk.is/media/rsk10/rsk_1031.is.pdf> 
skoðað 15. mars 2019.  
63 Helgi V. Jónsson, „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattstofns” (1993) 4 Úlfljótur – tímarit 
laganema 319, 329. 
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og veitinga- og hótelrekstri.64 Oft á tíðum hefur þessi rekstur ekki vörubirgðir sem hægt 

er að telja og ganga úr skugga um að vöruinnkaup stemma við vörusölu heldur er um 

þjónustu að ræða sem erfitt getur verið að rekja. Það er ekki nema viðkomandi haldi 

einhverskonar bókunarkerfi sem heldur utan um tímapantanir að hægt sé að rekja 

viðskiptin fari þau fram í reiðufé sem ekki er gefið upp til skatts. 

Eins og fram hefur komið þá er skattaðila sem hefur tekjur af atvinnurekstri 

samkvæmt B-lið 7. gr. tsl. heimilt að draga frá kostnað sem fellur til við reksturinn. Oft 

á tímum er þessi kostnaður oftalinn65 með því að setja inn reikninga sem nýttir eru til 

frádráttar sem ekki er hægt að rekja til rekstur skattaðila. Hér gæti verið um reikninga 

að ræða vegna persónulegra útgjalda sem ekki tengist rekstri skattaðila. Þá kunna 

einnig að vera reikningar sem eru með öllu tilhæfulausir það er einfaldlega búnir til í 

þeim tilgangi að búa til kostnað í bókhaldi til þess að draga úr hugsanlegum 

skattgreiðslum vegna atvinnurekstrartekna.66  

Aðrar leiðir eru til dæmis milliverðlagning og faktúrufölsun. Milliverðlagning fer 

þannig fram að tengdir aðilar ákveða í viðskiptum sínum á milli að færa til hagnað það 

er reikningur er gefin út á tengdan aðila með því markmiði að lágmarka skattgreiðslur 

hans en verðlagning er alla jafna frjáls en tengdum lögaðilum er almennt frjálst að 

stunda viðskipti sín á milli en þurfa að gæta þess að verðlagning sé ávallt samkvæmt 

armslengdarreglunni til að tryggja rétta álagningu skatta.67 Ef félagið sem fær 

greiðslurnar er með skattalegt heimilisfesti erlendis er hagnaðurinn skattlagður þar en 

oft á tíðum eru félög sem þessi staðsett á lágskattasvæðum. Faktúrufölsun felst í því 

að seljandi gefur út hærri reikning fyrir vöru sem er með uppsettu verði auk svokallaðra 

umboðslauna sem íslenskur innflytjandi greiðir. Umboðslaunin greiðir svo útflytjandinn 

eða seljandi vörunnar á reikning íslenska innflytjandans erlendis sem oft á tíðum er á 

aflandssvæði. Með þessum hætti greiðir íslenski skattaðilinn lægri eða jafnvel enga 

skatta þar sem skattskyldur hagnaður er minni en ella eða eftir atvikum enginn.68 

                                            
64 Starfshópur um skattsvik og skattundanskot, „Umfang skattundanskota og tillögur til aðgerða” 
(Fjármála- og efnahagsráðuneytið 20. Júní 2017) 11 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-572d-11e7-941c-005056bc530c> 
skoðað 15. mars 2019. 
65 Sama heimild 3. 
66 Úrskurður yfirskattanefndar í máli nr. 184/2015. 
67 Starfshópur um faktúrufölsun og óeðlilega milliverðlagningu, „Milliverðlagning og faktúrufölsun” 
(Fjármála- og efnahagsráðuneytið júní 2017) 6 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f08d611e-573c-11e7-941c-005056bc530c> 
skoðað 15. mars 2019. 
68 Sama heimild 7.  
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Önnur opinber gjöld: Fjármagnstekjur eru tekjur sem til eru komnar vegna ávöxtunar 

á eignum svo sem í formi vaxta, arðs, gengishagnaðar eða leigutekna samkvæmt C-

lið 7. gr. tsl. Einstaklingar greiða fjármagnstekjuskatt af fjármagnstekjum samanber C-

lið 7. gr. tsl. en einstaklingar sem eru í atvinnurekstri sem og lögaðilar sem afla 

fjármagnstekna greiða venjulegan tekjuskatt af atvinnurekstri samanber B-lið 7. gr. tsl. 

Vantalin og eða vangoldin önnur opinber gjöld vegna skatts af fjármagnstekjum eða 

skattundanskot vegna tekna sem myndast frá svokölluðum aflandssvæðum en mikið 

var um þess háttar starfsemi fyrir bankahrunið 2008 og buðu bankar hér á landi upp á 

þjónustu fyrir sína viðskiptavini sem fólust í því að koma á stofn félagi á afskekktum 

stöðum svokölluð aflandsvæðum oft á Bresku Jómfrúaeyjunum svo sem Tortóla sem 

margir Íslendingar kannast við vegna ítrekaðs fréttaflutnings í fjölmiðlum hér á landi. Í 

kjölfar á gagnaleka á lögmannsstofunni Mossack Fonseca fjárfesti 

skattrannsóknarstjóri fyrir hönd ríkisins á upplýsingum um nokkur hundruð íslenskra 

skattgreiðenda. Kom í ljós að um var að ræða hátt í 600 aflandsfélög en einungis var 

gert grein fyrir þriðjungi af þessum félögum í skattframtölum skattaðila en 

skattrannsóknarstjóri hafði lokið rannsókn á 89 málum í júli 2018 og námu 

vanframtaldir skattstofnar 15 milljörðum króna.69 Þó svo að ritgerð þessi fjalli ekki um 

skattskil vegna tekna af aflandsfélögum og keðjuábyrgð vegna þessa eru 

skattundanskot sem þessi hluti af því vandamáli er snýr að skattsvikum og 

skattundanskotum almennt á Íslandi.  

4.2. Áhrif skattsvika á tekjustofn sveitarfélaga 

Sveitarfélög hafa mikla hagsmuni af því að skil á staðgreiðslu skatta sé með 

eðlilegum hætti en með upptöku keðjuábyrgð launa, sem fjallað verður um í 5. kafla, 

er meðal annars verið að stuðla að betri skattskilum eins og nánar verður fjallað um. 

Kveðið er á um sjálfstæði sveitarfélaga í Stjórnarskrá en þar segir að sveitarfélög skuli 

ráða málefnunum sínum sjálf innan þeirra laga sem í gildi eru og að tekjustofnar þeirra 

skuli ákveðnir með lögum og er sveitarfélögunum heimilt að ákvarða hvort og hvernig 

tekjustofnanir eru nýttir samanber 78. gr. stjsk. Undanfarin ár hafa verkefnum sem 

sveitarfélögum er gert að sinna fjölgað mjög en nefna má sem dæmi þá hefur ríkið 

fært aukin verkefni nær byggð til að mynda grunnskóla og heilsugælu. Þá hafa fleiri 

sveitarfélög tekið að sér að rekja hjúkrunarheimili fyrir eldri borgara þótt utan um þess 

                                            
69 Bryndís Silja Pálsdóttir, „Skattaundanskot nema 15 milljörðum” Fréttablaðið (Reykjavík 17. júlí 
2018) <https://www.frettabladid.is/frettir/panamaskjoelin-skatt> skoðað 15. mars 2019. 
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háttar rekstur sé gerður sérstakur samningur við ríkið þar sem ákveðnar greiðslur eigi 

að koma til þá hafa þær greiðslur ekki alltaf reynst nægjanlegar til þess að standa undir 

þeim kostnaði sem hlýst af starfseminni og hafa sveitarfélög þurft að reiða sig á aðra 

tekjustofna. Helstu tekjustofnar sveitarfélaga eru fasteignaskattur, framlög úr 

jöfnunarsjóði og útsvar en með lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/199570 eru 

sveitarfélögum markaðar þeir tekjustofnar sem þeim er ætlað. Þó svo að 

fasteignaskattur og greiðslur úr jöfnunarsjóði hafi mikið að segja um fjárhag 

sveitarfélaga þá er útsvar sá tekjustofn sveitarfélaga sem hægt er með skattsvikum að 

takamarka eða eftir atvikum komast alfarið hjá að greiða. Fasteignaskattur er 

reiknaður út frá fasteignamati samkvæmt 3. gr. tsfl. og greiðist af eiganda fasteignar 

samanber 2. mgr. 4. gr. tsfl. án þess að rekstur hafi með skattlagninguna að gera og 

honum fylgir einnig lögveð í fasteign þeirri sem fasteignaskatturinn tekur til samkvæmt 

7. gr. tsfl. Greiðslur úr jöfnunarsjóði eru síðan fjármagnaðar að mestu leyti af ríkissjóði 

samanber 8. gr. a. tsfl. og því hafa skattsvik síður áhrif á þann tekjustofn.  

Öllum einstaklingum sem hafa tekjur hér á landi og eru skattskyldir samkvæmt 

ákvæðum laga um tekjuskatt samkvæmt 19. gr. tsfl., ber að greiða útsvar en útsvar er 

eins og áður segir einn helsti tekjustofn sveitarfélaganna. Útsvarshlutfall er breytilegt 

eftir hvaða sveitarfélag á í hlut en sveitarfélögin ákvarða sjálf skatthlutfallið innan 

ákveðins ramma sem markaður er í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. 

Útsvarsprósentan getur hæst verið 14,52% en lægt 12,44% samkvæmt 1. mgr. 23. gr. 

tsfl. Það er mjög misjafnt hvort sveitarfélög nýta alla þá heimild sem þeim er gefin til 

þess að leggja álögur á skattgreiðendur en til að mynda þá er útsvarsprósentan í 

Reykjavík, Ísafirði og Reykjanesbæ í efstu mörkum það er 14,52% á meðan önnur 

sveitarfélög ákvarða minni álögur til að mynda Garðabær og Seltjarnarnes en bæði 

sveitarfélögin eru með útsvarsprósentu upp á 13,7%.71 Innheimta útsvars fer í gegnum 

staðgreiðslu skatta hjá launagreiðanda samanber 4. mgr. 28. gr. tsfl. en ríkisskattstjóri 

annast álagningu útsvars samkvæmt 1. mgr. 22. gr. sömu laga. 

                                            
70 Hér eftir tsfl. 
71 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Útsvarsprósentur sveitarfélaga” (2019) 
<https://www.samband.is/media/upplysingar-um-utsvar/Utsvarsprosentur_net.xls> skoðað 14. mars 
2019. 
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Útsvarstekjur sveitarfélaga árið 2017 námu rúmlega 209,6 milljörðum króna en 

heildartekjur ríkissjóð vegna skatta á laun og hagnað einstaklinga námu á sama tíma 

rúmum 168,6 milljörðum króna en staðgreiðsla ársins nám rúmum 381 milljarði .72 

4.3. Samfélagslegar afleiðingar 

Eins og áður hefur komið fram þá eru skatttekjur ríkissjóð ætlað að standa straum 

af sameiginlegum kostnaði sem til fellur í okkar samfélagi. Þeim betri sem skattheimta 

og skattskil eru þeim mun meira fjármagn hefur ríkissjóður til þess að standa betur skil 

á þjónustu sinni við samfélagsþegna þessa lands. Áhrif skattsvika og skattundanskota 

geta komið fram í fjárlögum vegna nýbygginga og viðhaldi á innviðum, grunnþjónustu, 

almannatryggingakerfinu, skattalækkunum og samkeppni á hinum almenna markaði.  

Verulegur hluti af skatttekjum hins opinbera fer í fjárframlög vegna innviða og 

grunnþjónustu við samfélagið. Á undanförnum árum hefur mikil hagræðing og jafnvel 

niðurskurður á fjárframlögum til þessara mikilvægu málaflokka sem skipta okkur öll 

máli. Vegakerfið hér á landi hefur látið mikið á sjá bæði vegna aukinnar notkunar en 

einnig vegna viðhaldsleysis en nú er svo komið að viðhald og nýframkvæmdir munu 

kosta hið opinbera gríðarlegar fjárhæðir á næstu árum en samkvæmt 

samgönguáætlun 2019-2033 er ráðgert að framkvæma fyrir ríflega 627 milljarða króna 

vegna samgöngumála.73 Þá hefur grunnþjónusta eins og löggæsla, 

heilbrigðisþjónusta sem og skólakerfið þurft að þola niðurskurð í fjárframlögum sem 

aftur hefur áhrif á þá þjónustu sem þessar grunnstoðir eiga að veita samfélaginu, en 

svo virðist vera að lögregla geti ekki sinnt grunnþjónustu og borgarar eru farnir að taka 

hana að sér sjálfir og setja sig og aðra í hættu.74 Biðlistar á heilbrigðisstofnunum og 

flæðisvandi á Landspítala, en fjórðungur af bráðarými sem ætluð eru bráðveikum 

einstaklingum eru notuð til handa eldri borgurum sem hafa lokið meðferð en ekki 

komast á hjúkrunarheimili þar sem uppbygging þeirra hefur ekki verið sem skyldi.75 Þá 

hefur skólakerfið þurft að þola niðurskurð og er svo komið að fimmtungur ungra 

                                            
72 Fjársýsla ríkisins, „Ríkisreikningur 2017” (2017) 33. 
<https://www.fjs.is/media/rikisreikningur/Rikisreikningur_11102018_FJS.pdf> skoðað 14. mars 2019. 
73 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 174 – 173. mál. Greinargerð, 4. Fjármál samgönguáætlunar, 
sundurliðun útgjalda. 
74 Snorri Magnússon, „Ekki hægt að kæra þjófnaðinn. Enginn við” Stundin (Reykjavík 20. ágúst 2018) 
<https://stundin.is/grein/7282/> skoðað 15. mars. 2019. 
75 Páll Matthíasson, „Fjórðungur bráðarýma ekki nýttur sem skyldi” Morgunblaðið (Reykjavík 17. 
nóvember 2018) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/11/17/25_prosent_bradaryma_ekki_nytt_sem_skyldi/> skoðað 
14. mars 2019. 
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drengja á erfitt að lesa sér til gagns76 en ljóst er að niðurskurður til kennslu hjálpar 

síður til. Tryggingastofnun ríkisins annast almannatryggingar. Almannatryggingar eru 

opinbert lífeyriskerfi en allir landsmenn eru með skylduaðild. Megin markmið 

almannatrygginga er að samtyggja, tekjujafna og stuðla að félagslegu öryggi 

lífeyrisþega. Undir almannatryggingar falla lífeyristryggingar, sjúkratryggingar og 

slysatryggingar. Ljóst er að fjármunum til þessara málaflokka er skipt í fjárlögum hverju 

sinni og hefur tekjuöflun ríkisins þar mikil áhrif hversu vel er hægt að gera hverju sinni 

fyrir þá sem hvað mest þurfa á aðstoð að halda í okkar samfélagi.  

Þegar tekjuöflun ríkisins er ekki sem skyldi er síður hægt að efna til skattalækkana 

enda þurfa fjárlög hvers árs að vera fjármagnað. Skattsvik og skattundanskot eru síður 

til þess fallin að stuðla að lækkun skatta enda þarf hið opinbera að reiða sig enn frekar 

á þá skattaðila sem nú þegar standa skil á sínum sköttum til samfélagsins. 

Þá geta skattsvik, skattundanskot sem og ófullnægjandi skatteftirlit haft gríðarleg 

áhrif á samkeppni á markaði enda eru það þeir sem standa skil á sínum sköttum og 

gjöldum sem þurfa að haga verðlagningu sinni með þeim hætti að reksturinn skili 

jákvæðri afkomu. Fyrirtæki og aðilar sem eru með sjálfstæðan atvinnurekstur lenda oft 

í þeim aðstæðum að kjör sem þeir bjóða sínum viðskiptavinum er lakari en hjá þeim 

sem síður standa skil á sköttum og öðrum gjöldum til hins opinbera en mikið hefur 

verið um undirboð á markaði og má þar nefna helst byggingariðnað og 

ferðaþjónustu.77 Stærri rekstrarfélög eru í verri stöðu þegar kemur að skattsvikum og 

skattundanskotum enda viðskiptavinir þessara fyrirtækja alla jafna stórir aðilar sem 

krefjast reiknings fyrir verkinu og þá eru síður líkur á að þess háttar fyrirtæki geti skipt 

um kennitölu og stundað svokallað kennitöluflakk. Með kennitöluflakki er átt við að 

félag hættir starfsemi eftir gjaldþrot en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag 

með nýrri kennitölu en tjón samfélagsins vegna þessar háttsemi hleypur á milljörðum 

króna ár hvert.78 Kennitöluflakk er oft nátengt annarri brotastarfsemi svo sem 

félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði.79 Keðjuábyrgð, sem 

                                            
76 Freyr Gígja Gunnarsson, „Fimmtungur á erfitt með að lesa sér til gagns” Ríkisútvarpið (Reykjavík 
06. desember 2016) <http://www.ruv.is/frett/fimmtungur-a-erfitt-med-ad-lesa-ser-til-gagns> skoðað 14. 
mars 2019.  
77 Þröstur Njálsson, „Airbnb upplýsi skattinn árlega” Viðskiptablaðið (Reykjavík 5. mars 2019) 
<http://www.vb.is/frettir/saf-vill-ad-airbnb-upplysi-rsk-arlega/153071/> skoðað 16. mars 2019. 
78 Halldór Benjamín Þorbergsson, „Stöðvum kennitöluflakk - tillögur SA og ASÍ” (Samtök atvinnulífsins 
20. júní 2017) <https://www.sa.is/frettatengt/frettir/stodvum-kennitoluflakk-tillogur-sa-og-asi> skoðað 
16. mars 2019.  
79 Samstarfshópur gegn félaglegum undirboðum á innlendum vinnumarkaði, „Skýrsla samstarfshóps 
Félags- og barnamálaráðherra um félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði” 
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fjallað verður um í næsta kafla, er meðal annars ætlað að stuðla að samkeppnishæfni 

þeirra skattaðila sem standa skil á sköttum og gjöldum til ríkissjóðs. 

5. Keðjuábyrgð 

Á undanförnum árum hefur umfjöllun um félagsleg undirboð á vinnumarkaði, ásamt 

svokölluðu kennitöluflakki aukist til muna en með þess háttar hegðun fylgir oft á tíðum 

önnur hegðun atvinnurekenda sem birtist í skattundanskotum og eftir atvikum 

skattsvikum. Aðilar vinnumarkaðarins í samstarfi við stjórnvöld hafa bæði reynt að ná 

utan um umfang skattundanskota og skattsvika hér á landi en sérstakir sérfræðihópar 

hafa verið skipaðir í þeim tilgangi að ná utan um umfang sem og koma með hugmyndir 

af úrlausnum sem eiga að draga úr skattundanskotum og skattsvikum. Það vill svo til 

að þegar umræða um ógreidd laun eða aðstæður starfsmanna sé með þeim hætti að 

gerður er sérstakur sjónvarpsþáttur um málefnið að greinilegt er að eftirlit hefur ekki 

verið eins og best verður á kosið en rekja má það að vissu leyti til þess niðurskurðar 

sem stofnanir hafa þurft að þola, sem þurfti að grípa til eftir bankahrunið 2008. Síðan 

þá hafa stjórnvöld lagt til áætlanir og á undanförnum misserum hefur verið gripið til 

markvissara aðgerða til þess að sporna við ástandinu. Í stjórnarsáttmála núverandi 

ríkisstjórnar Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns 

framboðs kemur fram að ríkisstjórnin vilja vinna með aðilum vinnumarkaðarins að 

ábyrgum vinnumarkaði meðal annars með því að innleiða ákvæði um keðjuábyrgð í 

ólíkum atvinnugreinum.80  

Keðjuábyrgð er í raun samábyrgð sem felur það í sér að aðili sem kaupir þjónustu 

af einhverjum ber ábyrgð á greiðslum til þriðja manns en á vinnumarkaði er verið að 

ræða um ábyrgð á launum starfsmanna þess fyrirtækis sem veitir þjónustuna. Hérna 

fellur undir allskyns þjónusta hvort sem um er að ræða starfsmannaleigur eða 

verktaka. Starfsmannaleigur leigja starfsmenn til vinnu hjá notendafyrirtæki sem 

stjórnar og hefur yfirumsjón með verkum þeirra starfmanna sem sinna stöfum innan 

fyrirtækis hans en greiðslur vegna þessara starfa berast starfsmannaleigunni. Dæmi 

um keðjuábyrgð vegna verktaka er að aðalverktaki fær til sín undirverktaka til þess að 

sinna ákveðnu skilgreindu verkefni sem hann hefur í sjálfu sér ekki stjórn yfir hvernig 

                                            
(Félagsmálaráðuneytið 28. Janúar 2019) 6 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=c6a38acb-2567-11e9-942f-005056bc530c> 
skoðað 16. mars 2019. 
80 Stjórnarráð Íslands, „Sáttmáli“ (Stjórnarráð Íslands 30. nóvember 2017) 14-15 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a5aa63d9-d5b4-11e7-9422-005056bc530c> 
skoðað 27. mars 2019. 
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er framkvæmt svo framarlega sem unnið er samkvæmt ákvæðum þess samnings sem 

er í gildi milli aðila það er aðalverktaka og undirverktaka. Undirverktaki getur jafnvel 

fengið aðra undirverktaka til þess að taka að sér ákveðin verkefni en ákveði og heimild 

til þess háttar fyrirkomulags er alla jafna að finna í samningum við aðalverktaka. 

Keðjubyrgð felst í því að notendafyrirtæki og eða eftir atvikum aðalverktaki beri ábyrgð 

á að greiðslur til starfsmanna sé með eðlilegum hætti. Ef starfsmannaleiga eða 

undirverktaki standa ekki í skilum gagnvart starfsfólki þá geta starfsmenn krafist þess 

að notendafyrirtækið eða aðalverktakinn greiði launin.81 Hugmyndin um keðjuábyrgð 

launa var að tryggja starfsmönnum greiðslur launa sinna og koma í veg fyrir félagslegt 

undirboð.  

Tilgangurinn er að fá innlend fyrirtæki til þess að vanda sig betur þegar kemur að 

samningagerð og að fyrirtæki semji ekki við önnur fyrirtæki en þau sem þau treysta til 

þess að virða rétt starfsmanna sinna til launa. Þó svo að keðjuábyrgð sé komið á er 

ekki þar með sagt að búið sé að leysa vandan heldur er ábyrgðin einungis hluti 

lausnarinnar. Hinn hlutinn snýr að því að starfsfólk sé upplýst um sín réttindi og að 

eftirlit með launum og staðgreiðslu sé með þeim hætti að hún teljist fullnægjandi. Ljóst 

er að um gríðarlega umfangsmikið verkefni er að ræða fyrir aðila vinnumarkaðarins og 

eftirlitsstofnanir ef koma á böndum á félagsleg undirboð og um leið skattundanskot og 

skattsvik, en með víðtækri samvinnu aðila og traustum lagagrunni er hægt að sporna 

við og ná settum markmiðum.82  

Eins og áður hefur verið fjallað um þá er það yfirlýst stefna stjórnvalda að koma á 

keðjuábyrgð hér á landi til þess að tryggja laun og önnur starfskjör launafólks. Tilskipun 

2014/67/EU var sett til þess að tryggja réttindi launafólks á milli landa. Einn af 

núverandi stjórnarflokkum í ríkisstjórn Íslands, Vinstrihreyfingin- grænt framboð, lagði 

fram þingsályktunartillögu vorið 201783 sem lýtur að því að sett skuli í lög ábyrgð 

verktaka á því að undirverktakar hans standi skil á launum, opinberum gjöldum og að 

starfsemin sé að öðru leyti lögum samkvæmt en flokkurinn telur að misferli hafi vaxið 

sem birtist meðal annars í brotum gegn skattalöggjöf. Að mati flokksins er hert löggjöf 

                                            
81 Alþýðusamband Íslands, „Keðjuábyrgð – mikilvægt skref í rétta átt“ (ASÍ 1. júní 2017) 
<https://www.asi.is/um-asi/utgafa/frettasafn/frettabref/kedjuabyrgd-mikilvaegt-skref-i-retta-att/> skoðað 
24. mars 2019. 
82 Samstarfshópur gegn félaglegum undirboðum á innlendum vinnumarkaði, „Skýrsla samstarfshóps 
Félags- og barnamálaráðherra um félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði” 
(Félagsmálaráðuneytið 28. Janúar 2019) 5 
<https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=c6a38acb-2567-11e9-942f-005056bc530c> 
skoðað 16. mars 2019. 
83 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 126 – 69. mál, tillaga til þingsályktunar. 
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til þess fallin að styrkja veika hlekki í ábyrgðarkeðjunni og þannig má vinna gegn 

félagslegum undirboðum og sporna við kennitöluflakki. Fram kemur að 

skattrannsóknarstjóri hafi verið með 22 verktakafélög í rannsókn vegna gruns um að 

félögin hafi komist undan lögbundnum skattgreiðslum sem samanlagt nema um 

tveimur milljörðum króna.84 

Eins og fjallað var um í 2.4 kafla þá eru í gildi lög hér á landi um staðgreiðslu 

opinbera gjalda en þar segir að launagreiðanda eða milligöngumanni sem annast 

launagreiðslur og notendafyrirtæki beri að standa skil á staðgreiðslu vegna launa til 

ríkissjóðs samkvæmt 3. mgr. 8. gr. stgl. Má því segja að ákvæði um keðjuábyrgð launa 

feli í sér ábyrgð á staðgreiðslu skatta þeirra aðila sem keðjuábyrgðin tekur til þó svo 

ábyrgð á staðgreiðslu launa hafi ekki verið megin tilgangur keðjuábyrgðar. 

Átak gegn félagslegu undirboði og skattsvikum hefur verið samstarfsverkefni 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins en við innleiðingu ákvæða um keðjuábyrgð í 

íslenskan rétt, sem var hluti af heimildarákvæði í tilskipun frá Evrópusambandinu 

2014/67/EU, var unnið náið með aðilum vinnumarkaðarins þar sem um var að ræða 

grundvallarbreytingu á tilhögun ábyrgðar launa hér á landi.  

5.1. Tilskipun Evrópusambandsins 2014/67/EU 

Þann 1. janúar árið 1994 tóku í gildi lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið85 

en með þeim varð samningur Íslands við Evrópusambandið um aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu fullgildur. Jón Baldvin Hannibalsson þáverandi utanríkisráðherra 

sagði við það tilefni að þessi samningur, það er samningur um aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu, væri vegabréf Íslands inn í 21. öldina og að við hefðum fengið allt 

fyrir ekkert.86 Aðild Íslands að EES-samningnum hefur breytt samfélagsgerð á Íslandi 

til muna sem og eflt efnahagslífið. Megintilgangur EES-samningsins er að rýmka 

svokallaðan sameiginlegan markað Evrópusambandsins sem nær til aðildarríkja 

Evrópusambandsins og þeirra EFTA-ríkja sem eru aðilar að samningnum. Efnislega 

eru reglur EES-samningsins að veruleguleyti þær sömu og eru í Sáttmála um 

starfshætti Evrópusambandsins.87 

Innan ESB hefur einhver samvinna verið með óbeina skatta en ekki beina skatta 

þar sem ríkin fara sjálf með skattamál. Hins vegar mega skattalög ekki mismuna á 

                                            
84 Lilja Rafney Magnúsdóttir, „Ábyrgðarkeðjan má ekki rofna” (VG, 19. apríl 2017) 
<http://vg.is/abyrgdarkedjan-ma-ekki-rofna/> skoðað 10. febrúar 2019. 
85 Hér eftir EES. 
86 Þorvaldur Gylfason, „Allt fyrir ekkert” Fréttablaðið (Reykjavík 2. október 2003) 16. 
87 Hér eftir TFEU. 
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grundvelli þjóðernis samkvæmt 4. gr. EES-samningsins og þá verða ríkin einnig að 

virða fjórfrelsið það er að skattarnir mega ekki vera hindrun.88 

Samkvæmt 2. tl. 26. gr. TFEU. er fjórfrelsinu svokallaða gerð skil og svæði þess 

afmarkað en þar segir “Innri markaðurinn skal ná til svæðis án innri landamæra þar 

sem tryggð er frjáls för fólks, frjálsir vöruflutningar, frjáls þjónustustarfsemi og frjálsir 

fjármagnsflutningar í samræmi við ákvæði sáttmálanna”. Fjórfrelsinu eru svo gerð skil 

í EES-samningnum en í II. hluta samningsins er að finna ákvæði er snúa að frjálsum 

vöruflutningum, í III. hluta er að finna ákvæði um frjálsa fólksflutninga, 

þjónustustarfsemi og fjármagnsflutninga. Þá er í V. hluta að finna altæk ákvæði er 

varða fjórfrelsið meðal annars er þar kveðið á um að meginreglu til launa jafnréttis 

kynja samanber 69. gr. EES-samningsins. Það er mikið hagsmuna mál hjá EES ríkjum 

að halda farsælu samstarfi við Evrópusambandið en með samningnum er tryggt að 

EES-ríkin séu hluti af fjórfrelsinu. 

Ýmis fyrirtæki innan EES-svæðisins bjóða upp á þjónustu hér á landi en 

byggingarfélög hafa meðal annars séð hag sinn í því að taka að sér verkefni hér á 

landi en félögin senda þá starfsmenn hingað til lands til þess að vinna við verkið sem 

félagið hefur tekið að sér. Um þess háttar starfsemi gilda lög um útsenda starfsmenn 

og skyldur erlendra þjónustuveitenda nr. 45/2007. 

Með tilskipun 96/71/EC voru aðildar þjóðum Evrópusambandinu gert að innleiða í 

landsrétt sinn ákvæði sem áttu að tryggja stofnsetningarrétt og þjónustufrelsi en um er 

að ræða hluta af grundvallar ákvæðum Evrópusambandsins. Frjálst flæði starfsfólks 

er talin vera hluti af þjónustufrelsi, en fyrirtæki þurfa oft á tíðum að senda starfmenn 

sína til þess að sinna ákveðnum verkefnum sem fyrirtækin hafa tekið að sér, en það 

fellur undir 56. gr. TFEU. sem tilskipun 96/71/EU var ætlað að ná yfir. Tilskipuninni var 

ætlað að gæta að réttindum tímabundinna starfsmanna sem sinna starfi sínu í öðru 

aðildarríki. Starfsfólk sem ferðast á milli aðildaríkja er oft á tíðum illa upplýst um réttindi 

sín meðal annars vegna vanþekkingu á lagaumhverfi, hvernig stjórnsýslan og stofnanir 

virka sem og tungumálaörðuleika. Tilskipuninni var einnig ætlað að skapa og styðja 

við virka samkeppni milli þjónustuveitenda þvert á landamæri og þannig jafnastöðu 

allra þjónustuveitenda, þjónustukaupenda sem og tímabundna starfsmanna.89  

                                            
88 Ásmundur G. Vilhjálmsson, EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur (Skattvís, skattaráðgjöf og 
fræðsla slf. 2014) 52-53. 
89 European Commission (EC) 0061/2012 (COD) Proposal for a directive of the european parliament 
and of the council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the 
framework of the provision of services (EC directive 2014/67/EU) 2. 
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Tilskipunin átti meðal annars að tryggja, hámarks vinnutíma og lágmarks hvíld 

starfsmanna, orlof, lágmarkslaun án þess þó að setja skyldu um lágmarkslaun af hálfu 

aðildarríkja sem og heilsu, öryggi og hreinlæti á vinnustöðum starfsmannana án 

kynbundinnar mismununar og gæta sérstaklega að hagsmunum þungaðra kvenna 

eða þeirra sem nýverið hafa eignast barn. Jafnframt var tilgangur tilskipunarinnar að 

tryggja starfsumhverfi starfsmannaleiga vegna tímabundinna starfsmanna.90  

Að hálfu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins var full ástæða til þess leggja 

fram nýja tilskipun sem átti að bæta og/eða breyta tilskipun 96/71/EU og um leið 

tryggja innleiðingu, túlkun og framkvæmd hennar innan aðildaríkjanna. Þá voru gerðar 

breytingar þess efnis til þess að sporna við að farið sé á svig við tilskipunina og 

misnotkun á reglum hennar91 en tillaga til tilskipunarinnar var lögð fram í mars 2012 

sem síðar var samþykkt sem tilskipun 2014/67/EU en tilskipun þessi var svo tekin inn 

í EES-samninginn af sameiginlegu EES-nefndinni. Sameiginlega EES-nefndin hefur 

það hlutverk að tryggja framkvæmd EES-samningsins og taka ákvarðanir um hvaða 

regluverk Evrópusambandsins heyri undir gildissvið hans. 

5.2. Innleiðing keðjuábyrgðar á íslenskan vinnumarkað 

Með tilkomu keðjuábyrgðar, sem er nýtt fyrirbrigði í íslenskum rétti, voru gerðar 

verulegar breytingar á fyrirkomulagi vegna ábyrgðar launa en hingað til hefur 

atvinnurekandi verið ábyrgur fyrir þeim launagreiðslum starfsmanna sem hann hefur 

samningssamband við. Með tilkomu keðjuábyrgðar getur atvinnurekandi og eftir 

atvikum stjórnendur verið gerðir ábyrgir fyrir launagreiðslum og staðgreiðslu launa 

vegna samningssambands sem þeir eru í raun ekki aðili að.  

Hér á landi er samningsfrelsi sem felur það með sér að aðilum er almennt frjálst að 

semja sín á milli svo framarlega sem ákvæði samningsins fer ekki í bága við gildandi 

lög. Ákvæði samnings þurfa því að vera innan þeirra marka sem löggjafinn hefur 

ákveðið að gilda skuli. Mörk þessi liggja til að mynda við kaup og kjör sem aðilar 

vinnumarkaðarins hafa samið um að skuli gilda á vinnumarkaði.  

Aðilum er almennt heimilt að semja sín á milli um launakjör það er atvinnurekanda 

er heimilt að semja um starfskjör við sinn launþega. Hins vegar eru ýmsar takmarkanir 

á því um hvað megi semja, enda hafa aðilar vinnumarkaðarins þegar samið um 

                                            
90 European Commission (EC) 0061/2012 (COD) Proposal for a directive of the european parliament 
and of the council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the 
framework of the provision of services (EC directive 2014/67/EU) 3. 
91 Sama heimild 11. 
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grunnkjör sem gilda á vinnumarkaðnum með gerð kjarasamnings. Það kann að vera 

ýmislegt sem aðilar vilja semja um svo sem meðal annars launakjör, 

kaupaaukagreiðslur, aukið frí frá vinnu og hvernig starfslokum skuli háttað og fleira. 

Slíkir samningar eru kallaðir ráðningarsamningar en hann tekur til þess 

ráðningarsambands sem er á milli atvinnurekanda og launþega og markar hvernig 

vinnusambandinu er háttað svo sem hver er næsti yfirmaður og hverjar eru 

starfsskyldur viðkomandi launþega. Skilgreining Viðar Más Matthíasarsonar er 

eftirfarandi: 

Vinnusamningar (ráðningarsamningar) eru þeir samningar nefndir, þar sem 
annar samningsaðilinn, launþeginn, skuldbindur sig til að vinna fyrir hinn 
samningsaðilann, vinnuveitandann, undir stjórn hans og á ábyrgð hans 
gegn greiðslu í peningum og/eða öðrum verðmætum92  

Ráðningarsamningur verður að vera í samræmi við kjarasamning en öll ákvæði sem 

gera stöðu launamanns lakari eru ógild samkvæmt 1. gr. laga um starfskjör launafólks 

og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980. 

Vinnuveitandi hvort sem um er að ræða á hinum almenna- eða 

opinberavinnumarkaði ber að fylgja ákvæðum kjarasamnings93 sem eru gerðir á 

grundvelli laga um kjarasamninga opinbera starfsmanna nr. 94/1986 og laga um 

stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938.94 Á flestum heimasíðum stéttarfélaga er hægt 

að finna kjarasamning eða eftir atvikum kjarasamninga hjá viðkomandi stéttarfélagi 

sem félagið hefur gert við atvinnurekendur, alla jafna eru það Samtök atvinnulífsins 

sem fara með samningsumboð fyrir hönd atvinnurekanda til þess að semja við 

stéttarfélögin um kaup og kjör launþega. Kjarasamningar eru skriflegir samningar sbr. 

6. gr. vinnulöggjafarinnar, sem njóta sérstakrar stöðu meðal annarra samninga og 

verndar stjórnarskrá sbr. 2. mgr. 75. gr.95 Kjarasamningar kveða meðal annars á um 

laun, vinnutíma, orlof, veikindarétt, uppsagnarrétt og önnur atrið sem koma að kjörum 

launþega. Kjarasamningar kveða á um lágmarkslaun og bindur alla á viðkomandi 

félagssvæði sbr. 1. gr. laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

nr. 55/1980 sbr. 7. gr. vinnulöggjafarinnar. Vegna þess hversu víðtækt framsal á valdi 

til aðila vinnumarkaðarins við gerð kjarasamninga er, en þeim er gert að setja almennt 

                                            
92 Viðar Már Matthíasson, „Um ráðningasamninga” (1989) 4 Úlfljótur, 368. 
93 Alþýðusamband Íslands, „Réttindi launafólks“ (ASÍ) <https://www.asi.is/vinnurettarvefur/stettarfelog-
og-vinnudeilur/almennur-og-opinber-vinnumarkadur-samanburdur/rettindi-launafolks/> skoðað 
13.02.2019. 
94 Hér eftir vinnulöggjöfin. 
95 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (Hið íslenska bókmenntafélag 2010) 147. 
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bindandi reglur um laun og önnur starfskjör samkvæmt ákvæðum laga, hafa 

kjarasamningar fengið ígildi réttarheimildar og eru ákvæði sem fjalla um lágmarkslaun 

ófrávíkjanleg,96 en byggt er á svipuðum sjónarmiðum á hinum Norðurlöndunum.97 

Ljóst er að kjarasamningar gegna því mikilvægu hlutverki á vinnumarkaðnum.  

Íslenskir kjarasamningar gilda jafnt fyrir erlenda starfsmenn sem og aðra 

starfsmenn sem starfa hér á landi. Atvinnurekendum er því skylt að greiða erlendum 

starfsmönnum samkvæmt gildandi kjarasamningi á því félagssvæði sem hann tekur 

til. Þá ber að taka tillit til þeirra starfsréttinda og starfsreynslu sem þeir búa yfir þegar 

laun þeirra eru ákvörðuð en til þess að starfa við löggilda iðngrein hér á landi þarf 

viðkomandi að hafa fengið útgefið leyfi og verða erlendir starfsmenn sem ætla að 

starfa við löggiltar iðngreinar að afla staðfestingar á menntun sinni samkvæmt 2. gr. 

Iðnaðarlaga nr. 42/1978. 

Með aukinni eftirspurn eftir starfsfólki í hinar ýmsu stöður svo sem í byggingariðnaði, 

bílgreinum, ræstingar og ummönnun hafa verið stofnaðar hér á landi 

starfsmannaleigur. Starfsmannaleigur sjá um að manna stöður tímabundið vegna til 

dæmis aukinna eftirspurnar og brúa starfsmannaleigur þá bilið á meðan. 

Starfsmannaleigan leigir þá starfsmann sem hluti af útseldri þjónustu. Starfsmaðurinn 

er starfsmaður starfsmannaleigunnar en ekki viðskiptavinarins eða 

notendafyrirtækisins. Starfsmannaleigan sér um að koma starfsmanninum hingað til 

lands og oft aðstoðar við að finna hentugt húsnæði. Starfsmaðurinn sinnir störfum á 

vinnustað notendafyrirtækis undir verkstjórn þess. Starfskjör starfsmanna skulu vera 

samkvæmt kjarasamningi nema starfsmanninum sé boðið betri kjör í 

ráðningarsamningi samanber 4. gr. laga um útsenda starfsmenn og skyldur erlendra 

þjónustuveitenda nr. 45/2007.98  

Um starfsmannaleigur gilda lög um starfsmannaleigur nr. 139/200599. Tilkynna þarf 

til Vinnumálastofnunar eigi síðar en sama dag og starfsemi starfsmannaleigu hefst 

samkvæmt 1. mgr. 2. gr. sll. og ef starfsemin varir lengur en 10 daga á hverju 12 

mánaða tímabili ber starfsmannaleigunni að afhenda Vinnumálastofnun upplýsingar 

um starfsmenn sem stafa fyrir fyrirtækið samanber 1. mgr. 4. gr. sll. en um er að ræða 

                                            
96 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (Hið íslenska bókmenntafélag 2010) 149. 
97 Hákon Guðmundsson, „Kjarasamningar“ (1974) 1 Tímarit Lögfræðinga 72, 85. 
98 Hér eftir ússl. 
99 Hér eftir sll. 



43 

  

lagabreytingu sem var sett inn í lögin með lögum nr. 75/2018 en í greinargerð með 

frumvarpi til laganna segir að:  

markmið frumvarps þessa er að veita íslenskum stjórnvöldum betri yfirsýn 
yfir stöðuna á innlendum vinnumarkaði að því er varðar starfsemi erlendra 
þjónustuveitenda hér á landi sem og fjölda og stöðu erlendra starfsmanna 
er starfa hjá slíkum fyrirtækjum hérlendis. Enn fremur er markmiðið að 
styrkja það eftirlit sem tíðkast á íslenskum vinnumarkaði þannig að tryggja 
megi eins og kostur er að laun og önnur starfskjör erlendra starfsmanna 
sem sendir eru tímabundið hingað til lands á vegum erlendra fyrirtækja í 
tengslum við veitingu þjónustu hér á landi og erlendra starfsmanna er starfa 
á vegum starfsmannaleigna hérlendis séu í samræmi við ákvæði laga og 
gildandi kjarasamninga í viðkomandi starfsgreinum á því svæði þar sem 
vinnan fer fram. 

5.2.1. Samráð við aðila vinnumarkaðarins og innleiðing  

Þar sem um var að ræða nýmæli í lögum um ábyrgð launa starfsmanna og þá auknu 

ábyrgð sem kann að virkjast í formi launagreiðslna, staðgreiðslu opinberra gjalda sem 

og refsiábyrgð stjórnenda keðjuábyrgðarfyrirtækja var haft víðtækt samráð við aðila 

vinnumarkaðarins við innleiðingu á tilskipun Evrópusambandsins 2014/67/EU sem fól 

meðal annars í sér heimildarákvæði til keðjuábyrgðar launa. 

Aðilar vinnumarkaðarins hafa mikið að segja um mótun og stefnu á vinnumarkaði 

en sem fulltrúar launþega og vinnuveitenda komust þessir aðilar að sameiginlegri 

stefnu sem hefur síðar verið unnið út frá. Ljóst var af hálfu Alþýðusambands Íslands 

og Samtaka atvinnulífsins að endurtekin brotastarfsemi á vinnumarkaði yrði að stöðva 

með samstilltum aðgerðum að hálfu aðila vinnumarkaðarins en mikið hafði verið fjallað 

um aðstæður þeirra manna sem hingað koma til lands í þeim tilgangi að leita betra lífs 

en af umfjöllun í fjölmiðlum og reynslu starfsmanna Alþýðusambandsins Íslands sem 

hafa eftirlit með kjörum sinna félagsmanna var rökstuddur grunur um að aðstæður 

þessara manna hafi ekki verið sem skyldi. Í byrjun árs 2017 náðu Alþýðusamband 

Íslands og Samtök atvinnulífsins samkomulagi um keðjuábyrgð vegna útsendra 

starfsmanna í byggingariðnaði sem og mannvirkjagerð en síðar, eða í apríl 2018, 

náðist samkomulag um eftirlit með launum og starfskjörum starfsmanna 

starfsmannaleiga, ábyrgð notendafyrirtækja og sérstakaviðurkenningu 

starfsmannaleiga. Mikilvægt þótti að tryggja heilbrigðan vinnumarkað þar sem gætt 

væri að umsömdum réttindum launfólks en Alþýðusambandið og Samtök 

atvinnulífisins axla sameiginlega ábyrgð á uppbyggingu vinnumarkaðarins.100 

                                            
100 Alþýðusamband Íslands og Samtök Atvinnulífsins, „Samkomulag milli Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins um eftirlit með launum og starfskjörum starfsmanna starfsmannaleiga, ábyrgð 
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Í framhaldi af samkomulagi aðila vinnumarkaðarins um keðjuábyrgð vegna 

launagreiðslna útsendra starfsmanna sem tilkomnar eru vegna þjónustu í 

byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð árið 2017 og var lagt frumvarp sama ár til 

breytingar á lögum þess efnis, sem og um leið innleiðingu á tilskipun 2014/67/EU í 

íslenskan rétt, án þess þó að frumvarpið yrði að lögum. Í frumvarpinu sem félags- og 

jafnréttismálaráðherra lagði fram voru gerðar tillögur að breytingum á lögum um 

starfsmannaleigur. Gerðar voru ítarlegri kröfur til starfsmannaleiga samkvæmt 

frumvarpinu en ekki var gerð tillaga að keðjuábyrgð launa starfsmanna 

starfsmannaleiga af hálfu notendafyrirtækis.101 Markmið með frumvarpinu var að veita 

stjórnvöldum betri yfirsýn yfir stöðuna á vinnumarkaði hérlendis sem og tryggja að laun 

og önnur starfskjör þeirra erlendu starfsmanna sem hingað koma séu í samræmi við 

ákvæði laga og gildandi kjarasamninga. Þó svo að frumvarpið hafi verið sett fram sem 

einhverskonar trygging fyrir kjörum launþega þá var frumvarpinu einnig ætlað til þess 

að tryggja samkeppnishæfni þeirra fyrirtækja sem stunda starfsemi hér á landi, hvort 

sem viðkomandi fyrirtæki sé innlent eða erlent. Með frumvarpinu, sem síðar varð að 

lögum, var stigið mikilvægt skref í þá átt að koma í veg fyrir eins og frekast var kostur 

að fyrirtæki sem fer eftir þeim leikreglum sem gilda á íslenskum vinnumarkaði þurfi 

ekki að eiga í samkeppni við fyrirtæki sem virða ekki ákvæði laga né gildandi 

kjarasamninga.102  

Meginmarkmið tilskipunar 2014/67/EU var að tryggja að ákvæðum laga er snúa að 

réttindum starfsmanna sem sendir eru tímabundið til annara ríkja til þess að veita 

þjónustu séu tryggð af aðildaríkjunum.103 Tilskipunin kveður ekki á um skyldu til þess 

að setja á keðjuábyrgð en aðildarríkjum er þó heimilt að kveða á um keðjuábyrgð en 

heimild þess efnis er í 12. gr. tilskipunarinnar.104 Stjórnvöld sem og löggjafarvaldið hér 

á landi tóku þá ákvörðun að hér á landi skyldi notast við þessa heimild og innleiða 

keðjuábyrgð launa í fyrsta sinn í íslenskan rétt.  

Við meðferð málsins á Alþingi kom fram gagnrýni að keðjuábyrgðin tæki ekki til fleiri 

atvinnugreina en á þessum tíma þótti ekki ástæða til þess að láta keðjuábyrgð gilda 

um notendafyrirtæki í fleiri atvinnugreinum að svo stöddu þar sem meiri hluti útsendra 

                                            
notendafyrirtækja og sérstaka viðurkenningu starfsmannaleiga” (Reykjavík, 12. apríl 2018) 
<https://www.asi.is/media/314192/samkomulagasiogsa-um-starfsmannaleigur.pdf> skoðað 24. mars 
2019. 
101 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 626 – 457. mál, stjórnarfrumvarp. 
102 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 674 – 468. mál, Greinargerð, 2. kafli, 4. mgr.  
103 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 674 – 468. mál, Greinargerð, 2. kafli, 1. mgr. 
104 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 674 – 468. mál, Greinargerð, 3. kafli, 9. mgr. 
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starfsmanna sem starfa hér á landi veita þjónustu á sviði byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerðar en afmörkun þessara tilteknu greina byggðust á samkomulagi aðila 

vinnumarkaðarins.105 Þó svo að keðjuábyrgð hafi verið bundin við ákveðna 

atvinnugrein þá kom fram í frumvarpi til laganna að lagt hafi verið til fyrst um sinn að 

keðjuábyrgðin nái til einungis byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Það yrði fylgst 

grannt með aðstæðum á vinnumarkaði og gripið yrði til aðgerða það er að lögum yrði 

breytt og viðkomandi starfsemi felld undir keðjuábyrgð með lagabreytingu að höfðu 

samráði við aðila vinnumarkaðarins gerist þess þörf.106  

Aðilar vinnumarkaðarins komust hins vegar að samkomulagi um að koma á fót 

keðjuábyrgð vegna launa starfsmanna starfsmannaleiga vorið 2018 og var í 

framhaldinu frumvarpið endurflutt en með breytingum sem tóku tillit til samkomulags 

aðila vinnumarkaðarins er varðar keðjuábyrgð vegna launa starfsmanna 

starfsmannaleiga. Frumvarpið varð svo að lögum nr. 75/2018 þann 8. júní 2018 þar 

sem gerðar voru breytingar á ýmsum lögum. 

5.2.2. Afstaða aðila við meðferð lagabreytingarfrumvarps hjá Alþingi 

Við meðferð málsins hjá Alþingi var óskað eftir umsögnum aðila sem málið varðaði 

en velferðarnefnd bárust fjöldi umsagna frá aðilum sem höfðu hagsmuna að gæta. 

Sumir umsagnaraðila voru að skila inn umsögn í annað sinn þar sem frumvarpið hafði 

áður verið flutt en þá var ekki búið að taka tillit til keðjuábyrgðar vegna 

starfsmannaleiga. 

Alþýðusamband Íslands (ASÍ) sagði í umsögn sinni að sambandið styðji frumvarpið 

eindregið og þau markið sem þar sett fram en frumvarpið var unnið meðal annars í 

samstarfi við sambandið en sambandið legði ríka áherslu á að frumvarið yrði samþykkt 

og það taki gildi sem fyrst og komi til framkvæmda. Fram kemur að undirboð og tengd 

starfsemi hafi farið vaxandi á íslenskum vinnumarkaði en erlendar sem og innlendar 

starfsmannaleigur hafi verið mjög áberandi. Þeir telja að ákvæði um laun og önnur 

starfskjör séu ekki í samræmi við kjarasamninga en sambandið segir að starfsmenn 

eigi að njóta lágmarkskjara eins og starfsmenn væru í beinu ráðningarsambandi við 

íslenska notendafyrirtækið. Aðbúnaður starfsmanna er þá ekki eins og eigi að vera og 

eru aðstæðum starfsfólks þjónustufyrirtækja sem og starfsmannaleiga líkt við 

vinnumannsal. Þá segir ASÍ að megintilgangur keðjuábyrgðar sé að notendafyrirtæki 

                                            
105 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1083 – 468. mál, Nefndarálit með breytingartillögu, 3. mgr. 
106 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 674 – 468. mál, athugasemdir við 15. gr. 5. mgr.  
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vandi betur val sitt þegar kemur að samningum við erlend þjónustufyrirtæki og 

starfsmannaleigur innlendar sem erlendar en keðjuábyrgð starfsmannaleiga nær til 

allra atvinnugreina en eins og fram hefur komið nær keðjuábyrgð vegna útsenda 

erlendra starfsmanna einungis yfir tilteknar atvinnugreinar það er byggingarstarfsemi 

og mannvirkjagerð.107  

Félag Atvinnurekenda (FA) gerði efnislegar athugasemdir í umsögn sinni um 

dagsektarákvæði sem felast í lagabreytingunni en gera ekki athugasemd við 

keðjuábyrgð.108 

Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrennis (F.V.S.A) segir í umsögn 

sinni að félagið telji að mikilvægt sé að uppræta svarta atvinnustarfsemi innflutts 

vinnuafls sem og vinnumannsals sem og að ríkið verður af tekjum vegna 

skattundanskota og skattsvika og því sé það hagur allra að uppræta slíkt. Félagið 

leggur því ríka áherslu að samþykkt frumvarpsins.109 

Framsýn segir í umsögn sinni að félagið hafi þurft að hafa afskipti vegna málefna 

sem tengjast erlendum fyrirtækjum sem koma hingað til lands með starfsmenn. Þá 

telur Framsýn að frumvarpið gangi of skammt þegar kemur að keðjuábyrgð en félagið 

telur fullt tilefni fyrir víðtækari keðjuábyrgð vegna velferðar starfsfólks í ferðaþjónustu, 

kjötvinnslu, sláturhúsum sem og við akstur hópferðabifreiða. Framsýn styður 

frumvarpið og telur það brýnt.110 

Ríkisskattstjóri segir í umsögn sinni að hann telji að til viðbótar ákvæðum um 

keðjuábyrgð að tekin verði til skoðunar ákvæði um keðjuábyrgð verktaka, bæði kvað 

verðar lágmarkslaun og staðgreiðslu vegna starfsmanna. Hérna er greinilegt að 

ríkisskattstjóri telur að gera þurfi breytingar með það að markmiði að koma á 

keðjuábyrgð vegna verktaka almennt en þar sem ríkisskattstjóri skilgreinir það ekki 

                                            
107 Alþýðusamband Íslands, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 
þeirra og fleiri lögum, 468. mál” (Alþingi 27. apríl 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-
1406.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
108 Félag atvinnurekenda, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur 
erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og 
fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál), 468. mál” (Alþingi 11. maí 2018) 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1631.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
109 Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrennis, „Umsögn F.V.S.A.” (Alþingi 4. maí 2018) 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1498.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
110 Framsýn, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra 
fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri 
lögum, 468” (Alþingi 26. apríl 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1399.pdf> skoðað 5. 
apríl 2019. 
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nánar má draga þá ályktun að setja ætti keðjuábyrgð á innlenda sem erlenda verktaka. 

Ríkisskattstjóri gerði ekki frekari athugasemdir við frumvarpið.111 

Samtök Atvinnulífsins (SA) segja í umsögn sinni að verið sé að ganga lengra með 

keðjuábyrgð heldur en tilskipun ESB kveður á um. Með tilskipuninni hafi einungis verið 

gert ráð fyrir ábyrgð gagnvart starfsmönnum undirverktaka sem er í beinu 

samningssambandi við verktaka það er einungis milli tveggja fyrirtækja en keðjan hér 

á landi er mun lengri. Þá er hvergi að finna í tilskipun ESB ákvæði um keðjuábyrgð 

vegna starfsmannaleiga og gengur frumvarpið þar einnig lengra og þá gildir 

keðjuábyrgð starfsmannaleiga óháð atvinnugrein en tilskipun ESB fjallar einungis um 

ráðstafanir vegna byggingariðnaðar. Þá óskuðu SA eftir að gildistöku laganna yrði 

frestað svo aðilar gætu kynnt sér ákvæði hinna nýju laga og ákveðið verklag.112  

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) segja í umsögn sinni að þau fagni frumvarpinu í 

ljósi þess að starfsemi erlendra ferðaþjónustuaðila hefur aukist og að frumvarpið muni 

koma til með að styrkja frekar skyldur erlendra fyrirtækja til þess að greiða 

starfsmönnum sínum sem eru hér á landi laun í samræmi við gildandi kjarasamninga. 

Þá gerir SAF athugasemdir á fjölda daga sem sjálfstætt starfandi einstaklingar geta 

starfað hér á landi án skráningar.113  

Samtök Iðnaðarins (SI) segja í umsögn sinni að samtökin árétta mikilvægi þess að 

ekki sé gengið lengra en þörf er á bæði við lagasetningu sem og framkvæmda laga en 

líkt og SA þá benda samtökin á að verið sé að ganga lengra með frumvarpinu heldur 

en tilskipun ESB kveður á um með því að setja á keðjuábyrgð vegna launa 

starfsmanna, innlendra sem erlendra starfsmannaleiga óháð atvinnugrein. SI fagna þó 

undanþágu ákvæði laganna en hafi notendafyrirtæki með sannarlegum hætti reynt að 

tryggja að fyrirtæki greiði starfsmönnum sínum laun samkvæmt gildandi 

                                            
111 Ríkisskattstjóri, „Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna 
þeirra og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál). Þskj. 674- 468. mál.” (Alþingi 3. maí 
2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1479.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
112 Samtök atvinnulífsins, „Umsögn um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja 
sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum (vernd 
réttinda á vinnumarkaði, EES-mál)” (Alþingi 7. maí 2018) 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1588.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
113 Samtök ferðaþjónustunnar, „Umsögn um frumvarp til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja 
sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl., 468. mál” (Alþingi 3. maí 2018) 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1571.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
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kjarasamningum getur undanþágu ákvæðið eftir atvikum átt við. Þá gerir SI 

athugasemdir við hækkun dagsekta.114  

Starfsgreinasamband Íslands (SGS) segir í umsögn sinni að sambandið telur að 

gengið sé of skammt ef eitthvað er varðandi að binda keðjuábyrgð vegna útsenda 

starfsmanna einungis við byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð en SGS telur fullt 

tilefni til þess að hafa áhyggjur af velferð fólks í ferðaþjónustunni. SGS telur brýnt að 

frumvarpið verði að lögum sem fyrst segir í umsögninni.115 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga segir í umsögn sinni að mikilvægt sé að taka fast á 

brotastarfsemi en ljóst er að aðilar hafi stundað alvarleg undirboð sem hafa leitt til 

óásættanlegra kjara starfsmanna sem og skekkt samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja 

sem fylgja lögum. Félagið styður frumvarpið eindregið og leggur áherslu að samþykkt 

þess svo efni þess taki gildi sem fyrst og komi til framkvæmda.116 

Að framangreindum umsögnum er ljóst að aðilar eru almennt sammála um 

mikilvægi keðjuábyrgðar á laun þeirra starfsmanna sem hingað koma enda ekki hægt 

að ætlast til þess að starfsmenn sem hingað eru sendir tímabundið, vegna bygginga- 

eða mannvirkjaframkvæmda á vegum sinna erlendra vinnuveitenda, sæki sér eða afli 

sér upplýsinga um stöðu sína hér á landi heldur á það réttilega að hvíla á þeim sem 

stendur fyrir komu þeirra hingað til lands. Þá bárust velferðarnefnd umsagnir sem fólu 

í sér stuðnings yfirlýsingu við framgang frumvarpsins án þess að efnislegar 

athugasemdir hafi snúið að keðjuábyrgð en Bandalag háskólamanna 

(BHM),117Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB),118 Flugfreyjufélag Íslands 

                                            
114 Samtök Iðnaðarins, „Umsögn Samtaka iðnaðarins um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör 
starfsmanna þeirra og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál), 468. mál.” (Alþingi 8. maí 
2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1576.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
115 Starfsgreinasamband Íslands, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 
þeirra og fleiri lögum, 458.” (Alþingi 5. apríl 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-
1390.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
116 Verkalýðsfélag Vestfirðinga, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til ísiands og starfskjör starfsmanna 
þeirra og fleiri lögum, 468. mál.” (Alþingi 30. apríl 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-
1408.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
117Bandalag háskólamanna, „Umsögn BHM um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 
þeirra og fleiri lögum, 468. mál” (Alþingi 7. maí 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-
1568.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
118 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, „Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 
þeirra og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnum arkaði, EES-mál). Þingskjal 674-468. mál.” (Alþingi 2. 
maí 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1443.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
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(FFÍ), 119 Leiðsögn – Stéttarfélag leiðsögumanna,120 Mannréttindaskrifstofa Íslands,121 

Samiðn – Samband iðnfélaga,122 en þá gerðu hvorki Persónuvernd123 né Þjóðskrá 

Íslands124 athugasemdir um ákvæði frumvarpsins sem fjallaði um keðjuábyrgð.  

Þá kemur fram í athugasemdum frá aðilum sem gæta alla jafna hagsmuna 

atvinnurekenda að verið sé að ganga lengra en tilskipun ESB segir til um en frumvarpið 

sem síðar varð að lögum kveður á um keðjuábyrgð vegna launa starfsmanna sem 

starfa hjá starfsmannaleigum. Má draga þá ályktun að það hafi verið niðurstaða 

ríkisstjórnar Íslands, þar sem um stjórnarfrumvarp var að ræða, sem og 

löggjafarvaldsins að full þörf hafi verið á því að kveða á um ábyrgð notendafyrirtækja 

starfsmannaleiga. 

5.2.3. Innleiðing tilskipunar ESB 2014/67/EU á Norðurlöndum 

Eins og hefur verið fjallað um þá gerði tilskipun ESB ekki ráð fyrir skyldu til þess að 

setja ákvæði um keðjuábyrgð heldur var einungis um að ræða heimildarákvæði. Þó 

svo að Ísland hafi farið þá leið að innleiða hér í lög ákvæði um keðjuábyrgð þá er sú 

leið ekki einhlýt meðal hinna Norðurlandanna. Sum Norðurlandanna hafa farið þá leið 

að setja upp sjóði sem eiga að tryggja vangoldnar launagreiðslur á meðan önnur hafa 

ekki enn innleitt tilskipun 2014/67/EU. Noregur hefur til að mynda löggjöf sem tryggir 

laun en um er að ræða samábyrgð á launum en gildissvið þeirra takmarkast við 

fyrirtæki í atvinnurekstri. Ekki er ábyrgð á öllum launum heldur er nefnd sem ákveður 

                                            
119 Flugfreyjufélag Íslands, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur 
erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og 
fleiri lögum, 458. mál” (Alþingi 28. apríl 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1395.pdf> 
skoðað 5. apríl 2019. 
120 Leiðsögn – Stéttarfélag leiðsögumanna, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör 
starfsmanna þeirra og fleiri lögum, 458. mál” (Alþingi 3. maí 2018) 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1455.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
121 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frumvarp um breyting á 
lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og 
starfskjörstarfsmanna þeirra og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál), þskj. 674,468. 
mál” (Alþingi 3. maí 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1459.pdf> skoðað 5. apríl 
2019. 
122 Samiðn – Samband iðnfélaga, „Frumvarp til laga um breytingar á lögum um réttindi og skyldur 
erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum, 
458. mál” (alþingi 3. maí 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1444.pdf> skoðað 5. apríl 
2019. 
123 Persónuvernd, „Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/2007,139/2005, 42/2010 
og 46/1980” (Alþingi 29. maí 2018) <https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1727.pdf> skoðað 5. 
apríl 2019. 
124 Þjóðskrá Íslands, „Umsögn Þjóðskrár íslands um frumvarp til breytinga á lögum um réttindi og 
skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Islands og starfskjör starfsmanna 
þeirra og fleiri lögum (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál) 468. mál” (Alþingi 9. maí 2018) 
<https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-1601.pdf> skoðað 5. apríl 2019. 
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hvaða atvinnugreinar falla undir lögin hverju sinni.125 Danmörk hefur stofnað sérstakan 

sjóð126 þar sem allir launagreiðendur greiða iðngjald í en sjóðnum er ætlað að standa 

straum að vangoldnum launum. Sjóðurinn er bæði fjármagnaður af dönskum 

atvinnurekendum sem og erlendum.127 Þá hefur Svíþjóð lagt fram frumvarp um 

keðjuábyrgð128 en Finnland hefur hvorki tekið upp ákvæði um keðjuábyrgð né stofnað 

sérstakan sjóð til þess að standa straum að vangoldnum, launum heldur eru 

fyrirtækjum gert að framkvæma áræðaleikakönnun á erlendum fyrirtækjum sem þau 

gera samninga við.129  

Svo virðist því vera að Ísland skeri sig svolítið úr í samanburði við hin Norðurlöndin 

enda hefur keðjuábyrgð verið innleidd í íslenskan rétt en Ísland ákvað að nýta heimild 

sem er í tilskipuninni sem heimilar ákvæði um keðjuábyrgð. Ekki er ein skýring betri 

en önnur á því hvers vegna Ísland hafi farið þessa leið en af umfjöllun að ofan er ljóst 

að mikið umtal um kennitöluflakk og skattsvik hafi haft veruleg áhrif en það er stefna 

aðila vinnumarkaðarins sem og stjórnvalda að vinna bug á þessari meinsemd á 

vinnumarkaðnum. Má því segja að heimild tilskipun Evrópusambandsins til þess að 

kveða á um keðjuábyrgð hafi verið afsökunarástæða fyrir ákvæðinu en ljóst er að 

löggjafinn hefur víkkað gildissvið keðjuábyrgðar frá upprunalegum hugmyndum 

Evrópusambandsins og sett hana á starfsmannaleigur og til stendur að setja 

keðjuábyrgð á opinber innkaup eins og fjallað verður um í 6. kafla. Hugsanlegt er að 

vandamál á vinnumarkaði verði ekki leyst með öðrum hætti en keðjuábyrgð er að vísu 

verulegt inngrip af hálfu löggjafans. 

5.3. Keðjuábyrgð í núverandi lagaumhverfi 

5.3.1. Útsendir erlendir starfsmenn í samræmi við ætlun ESB 

Í 15. gr. breytingarlaga nr. 75/2018 er að finna ákvæði um keðjuábyrgð vegna vinnu 

í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Hérna er einungis verið að ræða um 

starfsmenn sem eru starfsmenn erlendra fyrirtækja sem taka að sér tímabundin 

verkefni svo sem eins og byggingu húsnæðis og eða vegaframkvæmdir og eru 

                                            
125 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) 4. júní 1993 nr. 58. 
126 Lov nr. 613 af 8. júní 2016 om arbejdsmarkedets fond for udstationerede. 
127 KPMG, „Denmark – EU Rules on Posting of Workers Implemented” (KPMG 10. janúar 2017) 
<https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2017/01/flash-alert-2017-003.html> skoðað 20. apríl 2019. 
128 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II. (SOU 2015:38). 
129 Samtök atvinnulífsins, „Umsögn um breytingu á lögum nr. 45/2007, um réttindi og skyldur erlendra 
fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum 
(eftirlit á vinnumarkaði, EESmál)” (Alþingi 19. maí 2017) <https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-
1449.pdf> skoðað 20. apríl 2019. 



51 

  

starfsmenn sem koma hingað til lands á vegum þess verktaka eða þjónustuaðila og 

starfa undir hans verkstjórn. 

Með breytingarlögunum komu inn nýjar lagagreinar 11. gr. a og 11. gr. b. inn í lög 

um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands 

og starfskjör starfsmanna þeirra nr. 45/2007. Með breytingarlögunum voru markmið 

laganna um útsenda starfsmenn áréttuð og gildissvið laganna víkkað út en lögin ná nú 

einnig til erlendra þjónustufyrirtækja, skiptir þá ekki máli hvort viðkomandi félag hafi 

starfsstöð hér á landi eða hefur gert samning við innlent notendafyrirtæki. Kveðið er á 

um keðjuábyrgð notendafyrirtækis í byggingar eða mannvirkjagerð í 11. gr. a. laganna 

en í 11. gr. b. er kveðið á um undanþágur frá keðjuábyrgðinni. Notendafyrirtæki ber 

þannig ábyrgð á vangoldnum lágmarkslaunum sem og öðrum launaþáttum og 

yfirvinnu starfsmanna fyrirtækis sem veitir notendafyrirtæki þjónustu hvort sem um er 

að ræða aðkeypta þjónustu á grundvelli þjónustusamnings vegna verks eða 

starfsmannaleigu. Þá eru ákvæði í lögunum sem eiga að koma í veg fyrir að 

notendafyrirtæki reyni að komast hjá því að bera óskipta keðjuábyrgð en oft á tíðum 

gera aðilar samninga við undirverktaka sem taka til ákveðins verks sem er hluti af þeim 

þjónustusamningi sem verktaki hefur gengist við gagnvart notendafyrirtæki. Ábyrgð 

notendafyrirtækis nær einnig til vangoldna launagreiðslna sem eiga rætur að rekja til 

slíkra samninga þrátt fyrir að ekki sér fyrir hendi beint samningssamband við 

notendafyrirtæki. Með þessum hætti er komið í veg fyrir að notendafyrirtæki reyni að 

komast hjá óskiptri ábyrgð með því að gera allskyns verksamninga beint eða óbeint. 

5.3.2. Starfsmannaleigur víðtækara gildissvið en tilskipun kveður á um 

Með breytingarlögum nr. 75/2018 voru einnig gerðar á lögum um starfsmannaleigur 

nr. 139/2005 sem fólu í sér að komin var á keðjuábyrgð notendafyrirtækja á launum 

og launatengdum gjöldum starfsmanna starfsmannaleiga óháð atvinnugrein. Við laga 

breytingunna komu inn tvær nýjar greinar í lög um starfsmannaleigur annars vegar 4. 

gr. b. sem felur í sér keðjuábyrgð og svo 4. gr. c. sem felur í sér undanþágu frá 

keðjuábyrgð. Í grunnin eru ákvæði um keðjuábyrgð launa vegna starfsmanna útsendra 

starfsmanna og starfsmanna starfsmannaleiga mjög svipuð. Megin munurinn er sá að 

ekki erum verktöku starfsmanna að ræða en starfsmaður starfsmannaleigunnar er í 

raun leigður til vinnu á vinnustað þar sem notendafyrirtækið hefur starfsaðstöðu. 

Starfsmaður starfsmannaleigunnar hlýtur svo boðvaldi stjórnenda notendafyrirtækis 

líkt eins og hann væri eins og hver annar starfsmaður hjá notendafyrirtækinu.  
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5.3.3. Móðurfélag eða bein eða óbein stjórnun notendafélags 

Hér á landi er tiltölulega auðvelt að stofna ný einkahlutafélög en notenda fyrirtæki 

getur eftir atvikum stofnað til rekstur í þeim eina tilgangi að sinna eða halda utan um 

tiltekið verkefni eða hluta starfsemi móðurfélags. Það er ekki óalgengt að slíkt 

fyrirkomulag sé viðhaft til þess að dreifa áhættu. En með því að hafa fyrirkomulagið 

með þessum hætti er verið að koma í veg fyrir að móðurfélag beri ábyrgð á 

skuldbindingum dótturfélags. Hérna geta verið gríðarlegir hagsmunir í húfi enda geta 

verið um verulegar skuldbindingar að ræða. Með þessum hætti er þó einnig verið að 

hvetja aðila til fjárfestingar og nýsköpunar en um leið takmarka áhættu sína við það 

framlag sem var lagt til við stofnun félagsins. 

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið lagði nýverið fram drög að frumvarp til laga í 

samráðsgátt stjórnvalda um breytingar á lögum með það að markmiði að stemma stigu 

við misnotkun á hlutafélagafrumvarpinu og telur ráðuneytið að hið svokallaða 

kennitöluflakk í atvinnurekstri sé þar fyrst og fremst undir.130 Af umsögnum sem lagðar 

voru inn meðal annars af hálfu Félags atvinnurekanda er ljóst að um er að ræða 

verulega meinsemd á Íslandi að mati samtakanna131 en þegar reksturinn er færður yfir 

á annað nýtt félag sitja skuldir eftir í gamla félaginu sem síðan fer alla jafna í 

gjaldþrotameðferð en við það verður til gríðarlegur kostnaður fyrir samfélagið. 

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífisins skiluðu inn sameiginlega umsögn 

enda hafa þau unnið í samvinnu ötullega gegn skattundanskotum og skattsvikum sem 

kristallast í þeirra vegferð að koma böndum á kennitöluflakk og koma á keðjuábyrgð 

launa. Í umsögn þeirra telja þau meðal annars að enn betur mætti gera til að vernda 

lífeyrissjóðsiðngjöld sem launagreiðandi heldur eftir af launum starfsmanna en þau 

telja að lífeyrissjóðsiðgjöld ættu að njóta sömu réttarverndar og vörsluskattar.132 Af 

umsögnum aðila vinnumarkaðarins má draga þá ályktun að það er almenn samstaða 

                                            
130 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, „Frumvarp til laga um breytingar á almennum 
hegningarlögum, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um sjálfseignarstofnanir 
sem stunda atvinnurekstur” (Samráðsgátt stjórnvalda 22. mars. 2019) 
<https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1357> skoðað 5. apríl 2019. 
131 Félag Atvinnurekenda, „Umsögn FA um frumvarp til laga sem stemma á stigu við kennitöluflakki” 
(Samráðsgátt stjórnvalda 28. mars 2019) 
<https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=fc18d310-6151-e911-9451-
005056850474> skoðað 5. apríl 2019. 
132 Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, „Umsögn SA og ASÍ” (Samráðsgátt stjórnvalda 
29. mars 2019) <https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=c0aab256-3d52-e911-
9451-005056850474> skoðað 5. apríl 2019. 
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um að grípa þurfi til einhverja afgerandi aðgerða til þess að sporna við að aðilar komist 

undan ábyrgð og kosti samfélagið gríðarlega fjármuni. 

Með lagabreytingum sem gerðar voru með breytingarlögum nr. 75/2018 var girt að 

hluta til fyrir að hægt væri með stofnun nýs félags komist undan keðjuábyrgð launa og 

gjöld tengd þeim en í lögunum segir að ef notendafélag sé hluti af fyrirtækjasamstæðu 

þá beri móðurfélagið sameiginlega á byrgð með notendafyrirtækinu en það á einnig 

við ef um er að ræða annað félag ef það er stjórnandi notendafyrirtækis. Hérna er verið 

að kom í veg fyrir að félag stofni til annars félags í þeim tilgangi að hið nýja félag komi 

til með að bera ábyrgð á vangoldnum launagjöldum og þannig hlífa móðurfélaginu eða 

því félagi sem í raun stjórnar því félagi sem kaupir þjónustu. 

5.3.4. Einkaréttarlegir samningar 

Það er meginregla að til þess að aðili geti gert kröfu á hendur öðrum verður hann 

að eiga aðild að viðkomandi samningi en það er til undantekning á þeirri meginreglu 

en hún snýr að þriðjamannslöggerningi. Þriðjimannslöggerningur er skilgreindur af Páli 

Sigurðssyni sem „löggerningur, sem vísar til hagsmuna þriðja manns, sem ekki er aðili 

að löggerningnum, og veitir honum beinan og sjálfstæðan rétt til þess að krefjast 

samningsefnda”.133 Eins og fjallað hefur verið um þá er á Íslandi samningsfrelsi upp 

að ákveðnum mörkum en aðilar geta samið sín á milli að taka á sig ábyrgð vegna til 

dæmis launa. Þegar samið er um slíka ábyrgð er í raun um að ræða 

þriðjamannslöggerning þar sem aðilar eru að semja um ábyrgð vegna kröfu sem gæti 

komið til sem aðili utan samningssambandsins ætti rétt á. Þannig nýtur þriðju maður 

góðs af þeim samningi sem aðilar samnings hafa samið um.  

Hins vegar verður að hafa í huga að aðilar samningsins geta breytt 

samningsskuldbindingum án þess að þriðju maður hafi nokkuð um það að segja en ef 

aðilar semja svo þá geta þeir til dæmis fallið frá keðjuábyrgð ef um hana hefur verið 

samið án þess að starfsmaður samningsaðila sem á að njóta hennar hafi nokkuð um 

breytinguna að segja. Sem dæmi um slíka ráðstöfun má skoða eftirfarandi dóm 

Hæstaréttar.  

Hrd. 22. október 1998 í máli nr. 318/1997 (B.M. Vallá): Tveir aðilar B og G 
sem áttu tvær lóðir sem síðar voru sameinaðar í eina lóð. Íbúðarhúsnæði 
var reist á lóðinni en B.M. Vallá gekk til samninga og keypti tvær íbúðir á 
þriðju hæð hússins. Kaupverðið átti að greiðast með úttektum á steinsteypu 
og öðru byggingarefni hjá B.M. Vallá. Úttektir seljanda fóru fram hjá B.M. 
Vallá þegar húsið var reist en íbúðirnar voru aldrei afhentar og gengu 

                                            
133 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (Bókaútgáfan CODEX 2004) 129-130. 
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kaupin ekki eftir. Búseti keypti allar íbúðirnar í húsnæðinu 1990 en gerður 
var nýr kaupssamningur ári seinna. 13 kröfuhafar gerðu samning við 
byggingaraðila um uppgjör krafna þeirra við B og G. Í samkomulaginu var 
gert ráð fyrir að B.M. Vallá fengi greiðslur á eftir veðhöfum en B.M. Vallá 
var ekki með veð en greiðslan var útskýrð sem eftirgjöf réttar vegna fyrri 
kaupsamnings. Gerður var viðauki við samning við Búseta þar sem Búseti 
tók að sér að greiða veð – og kröfuhöfum. Hönnun hf. sá um milligöngu 
greiðslna en allir veðhafar fengu greitt nema B.M. Vallá. B og G gerðu svo 
breytingar á kaupverði við Búseta með þeim afleiðingum að B.M. Vallá fékk 
engar greiðslur. B.M. Vallá krafði Búseta um greiðslur en Hæstiréttur sagði 
að Búseti og hans viðsemjendur gætu upp á sitt einsdæmi breytt samningi 
sín á milli. Með skilmálabreytingunum leystu B og G Búseta undan greiðslu 
til B.M. Vallá og því gæti B.M. Vallá ekki reist kröfur á hendur Búseta.  

Þó svo að aðilar vinnumarkaðarins hafa samið um og löggjafinn hafi sett ákvæði 

um keðjuábyrgð í ákveðnum atvinnugreinum er ekki litið á það sem svo að kaupanda 

sé óheimilt að krefjast keðjuábyrgðar samkvæmt núgildandi lögum en að undanförnu 

hafa nokkur opinber fyrirtæki sem og sveitarfélög tekið upp þá stefnu að krefjast 

keðjuábyrgðar af þeim aðilum sem samið er við.134 Árið 2016 samþykkti innkauparáð 

Reykjavíkurborgar ákvæði um keðjuábyrgð en ákvæði þess efni voru sett bæði í 

útboðsgögn sem og verksamninga en við afgreiðslu málsins voru lagðir fram 

minnispunktar embættis borgarlögmanns varðandi aðgerðir til þess að sporna gegn 

mögulegu vinnumannsali í verksamningum Reykjavíkurborgar.135 Þá hafði sviðsstjóri 

umhverfis- og eignarsviðs Ísafjarðarbæjar farið þess á leit að bæjarráð vísi til 

samþykktar bæjarstjórnar að ákvæði um keðjuábyrgð verði sett í alla innlenda 

samninga Ísafjarðarbæjar af gefnu tilefni.136 Bæjarráð Ísafjarðabæjar fól svo, í 

framhaldi af erindi sviðsstjóra umhverfis- og eignarsviðs, bæjarstóra í framhaldinu að 

gera tillögu að ákvæði um keðjuábyrgð sem sett skyldi í alla innlenda samninga 

bæjarins.137 Akureyrarbær hefur svo ákveðið að ákvæði um keðjuábyrgð verði sett inn 

í alla samninga sem sveitarfélagið gerir um verklegar framkvæmdir en tillaga þess 

                                            
134 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 630 – 442. mál, um einstakar greinar frumvarpsins, um 8. gr. 3. 
mgr. 
135 Innkauparáð Reykjavíkurborgar, „Fundargerð 29. apríl 2016” (Reykjavíkurborg 29. apríl 2016) 
<https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/fundargerdir_pdf/innkauparad_2904_0.pdf> skoðað 
8. apríl 2019. 
136 Brynjar Þór Jónason, „Keðjuábyrgð verkkaupa og aðalverktaka” (Ísafjarðarbær 5. Febrúar 2018) 
<https://fundargatt.isafjordur.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=0963653769334236717
7&meetingid=1802008F%20%20%20%20%20%20%20&filename=Ke%C3%B0ju%C3%A1byrg%C3
%B0%20verkkaupa%20og%20a%C3%B0alverktaka.&cc=Document> skoðað 8. apríl 2019. 
137 Bæjarráð Ísafjarðarbæjar, „Fundargerð 12. Febrúar 2018” (Ísafjarðarbær 12. febrúar 2018) 
<https://www.isafjordur.is/is/stjornsysla/stjornsyslan/fundargerdir/baejarrad/734> skoðað 8. apríl 2019. 
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efnis var samþykkt samhljóða.138 Þá ákvað stjórn Landsvirkjunar að setja ákvæði um 

keðjuábyrgð í alla innlenda samninga með það að markmiði að tryggja að allir sem 

vinni fyrir Landsvirkjun, á óbeinan hátt, njóti réttinda og kjara í samræmi við lög og 

gildandi kjarasamninga.139 Það er því ljóst að sveitarfélög sem og fyrirtæki í eigu 

íslenska ríkisins hafa ákveðið að grípa hafi þurft til aðgerða til þess að tryggja að 

launþegar þeirra aðila sem taka að sér verkefni fá laun og njóti réttinda samkvæmt 

lögum og gildandi kjarasamningum. Þá er í raun ekkert sem aftrar því almenn fyrirtæki 

marki stefnu um keðjuábyrgð sem hluti af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins sem felur 

í sér að semja um keðjuábyrgð vegna samninga við verktaka sem og aðra og þannig 

stuðla að heilbrigðum vinnumarkaði. 

6. Fyrirhuguð upptaka keðjuábyrgðar vegna opinbera innkaupa 

6.1. Ný grein sem kveður á um keðjuábyrgð 

Í frumvarpi sem nú er til meðferðar hjá Alþingi kemur fram að tilgangur og markmið 

frumvarpsins sé meðal annars að tryggja jafnræði milli fyrirtækja og styðja betur stefnu 

hins opinbera í málaflokknum. Með frumvarpinu kemur inn nýtt ákvæði um 

keðjuábyrgð sem sé í samræmi við stefnu stjórnvalda. Verði frumvarpið að lögum, en 

það er enn í þinglegri meðferð, mun kaupandi hafa heimild til þess að fara fram á að 

aðalverktaki tryggi að allir starfsmenn fái laun og önnur réttindi í samræmi við gildandi 

kjarasamning, en þá skiptir ekki máli hvort starfsmennirnir séu starfsmenn verktaka, 

undirverktaka, eða starfsmannaleiga. Þá er í frumvarpinu einnig að finna heimild fyrir 

kaupanda til þess að halda eftir greiðslum til aðalverktaka vegna vangoldna greiðslna 

til undirverktaka og greiða undirverktaka beint að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.140 

Tilkoma keðjuábyrgðar vegna opinbera innkaupa mun hafa einhver áhrif á hvernig 

verktakar haga sínum rekstri en ljóst er að hálfu stjórnvalda að ekki verði lengur unað 

við ástand á vinnumarkaði. Þó svo að frumvarpið kveði á um ábyrgð á launum 

starfsmanna undirverktaka eða starfsmannaleiga þegar illa fer þá kemur einnig fram í 

frumvarpinu að aðalverktaki taki að sér nauðsynlegt eftirlit og tryggi á viðeigandi hátt 

að starfsmenn á vegum verktaka eða starfsmannaleiga fái viðeigandi laun. Með þessu 

er verið að setja á aukna ábyrgð á hendur aðalverktaka sem hefur þau áhrif að hann 

                                            
138 Bæjarstjórn Akureyrar, „Fundargerð 1. nóvember 2016” (Akureyrarbær 1. nóvember 2016) 5. liður 
<https://www.akureyri.is/is/stjornkerfi/stjornsysla/fundargerdir/baejarstjorn/10373> skoðað 8. Apríl 
2019. 
139 Landsvirkjun, „Landsvirkjun setur reglur um keðjuábyrgð” (Landsvirkjun 15. september 2016) 
<https://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/fjolmidlatorg/frettir/frett/landsvirkjun-setur-reglur-um-
kedjuabyrgd/> skoðað 8. apríl 2019. 
140 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 630 – 442. mál, frumvarp til laga, greinargerð. 
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þarf að velja betur þá aðila sem hann kýs að semja við í stað þess að velja eingöngu 

út frá lægsta boði sem kann hugsanlega eftir atvikum að vera aðalverktakanum 

dýrkeypt ef ákvæði laga um laun og réttindi starfsmanna eru ekki virt.141  

6.2. Umsagnir sem bárust til fjárlaganefndar 

Fjárlaganefnd sendi alls 27 umsagnarbeiðnir en nefndinni bárust samtals átta 

umsagnir en frestur til þess að skila þeim inn rann út 21. febrúar 2019.  

Alþýðusamband Íslands skilaði inn umsögn og tók þar fram að ákvæði um 

keðjuábyrgð vegna opinbera innkaupa væri gagnslaust þar sem um er að ræða 

heimildarákvæði en ekki skyldu ákvæði en kaupendum er í raun frjálst að setja ákvæði 

um keðjuábyrgð við núverandi lagaumhverfi en Landsvirkjun hefur tekið upp slíkt og 

Framkvæmdasýsla ríkisins setti ákvæði um keðjuábyrgð við byggingu Húss íslenskra 

fræða. Frumvarið sé ekki í samræmi við niðurstöður samstarfshóps sem skilaði 

niðurstöðu þess efnis að sett yrði skylda til keðjuábyrgðar í lög um opinber innkaup. 

Alþýðusambandið skorar á Alþingi að kveða á um skyldu keðjuábyrgðar.142  

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja skiluðu inn umsögn en bandalagið telur að 

ákvæði um keðjuábyrgð sé mikið hagsmunamál sem lengi hefur verið beðið eftir. Þá 

bendir bandalagið líkt og Alþýðusambandið á að einungis er um heimildar ákvæði að 

ræða en ekki skyldu og skorar bandalagið á Alþingi til þess að ganga lengra heldur en 

frumvarið gerir ráð fyrir og gera keðjuábyrgð að skyldu.143  

Reykjavíkurborg skilaði inn umsögn en borgin fagnar að í frumvarpinu sé gert ráð 

fyrir heimild til þess að krefjast keðjuábyrgðar. Borgin segir að til þess að framfylgja 

skyldu um keðjuábyrgð yrði að útfæra nánar með hagmunaaðilum leiðbendingar um 

framkvæmd og útfærslu.144 

                                            
141 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 630 – 442. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar 
frumvarpsins, um 8. gr. 
142 Alþýðusamband Íslands, „Frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber innkaup, nr. 
120/2016 (markviss 
innkaup, keðjuábyrgð o.fl.).” (Alþingi 13. febrúar 2019) <https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-
4393.pdf> skoðað 14. apríl 2019. 
143 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, „Umsögn BSRB um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um opinber innkaup nr. 120/2016 (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.), 442. mál.” (Alþingi 21. febrúar 
2019) <https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4453.pdf> skoðað 14. apríl 2019. 
144 Reykjavíkurborg, „Umsögn um frv. til laga um breytingu á lögum um opinber innkaup, 442. mál” 
(Alþingi 22. febrúar 2019) <https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4490.pdf> skoðað 14. apríl 
2019. 
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Samband íslenskra sveitarfélaga skilaði inn umsögn en sambandið telur jákvætt að 

heimild til þess að krefjast keðjuábyrgðar sé í frumvarpinu en nauðsynlegt sé að útfæra 

framkvæmd keðjuábyrgðar.145  

Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu skiluðu 

inn sameiginlega umsögn en þau telja að ákvæði um keðjuábyrgð feli í sér inngrip í 

grundvallarskipulag vinnumarkaðs- og samningaréttar þar sem ábyrgð á 

launagreiðslum liggur hjá atvinnurekenda en ekki hjá viðsemjanda hans. Samtökin 

benda á að gæta verður meðalhófs og þá telja samtökin að markmið ákvæðisins um 

að sporna gegn ólögmætri misnotkun á vinnuafli náist ekki með ákvæðinu. Ákvæðið 

sé óskýrt og erfitt er að átta sig á hvernig framkvæmd þess verður. Samtökin leggja til 

að ákvæðið verði unnið betur í ráðuneyti og útfært í samráði við hagsmunaaðila.146 

6.3. Samantekt frumvarps til breytinga á lögum um opinber innkaup 

Af umsögnum sem bárust er ljóst að launþegasamtök sem og opinberar stofnanir 

fagna tilkomu ákvæðis um keðjuábyrgð enda er verið að stuðla heilbrigðari 

vinnumarkaði. Með ákvæðinu er í raun verið að færa eða eftir atvikum deila eftirliti með 

launagreiðslum frá stéttarfélögum til aðalverktaka sem þarf að fylgjast vel með hvernig 

undirverktakar standa skil á launagreiðslum til sinna starfsmanna til þess að koma í 

veg fyrir að það reyni á keðjuábyrgð. Samtök atvinnurekenda eru af umsögn þeirra 

frekar á móti þessari þróun enda getur keðjuábyrgð haft í för með sér aukin kostnað 

fyrir atvinnurekendur bæði er varðar aukið eftirlit með verktökum sem og þá kostnaður 

sem hlýst ef laun starfsmanna eru ekki greidd en reikningur vegna verksins kann 

jafnvel eftir atvikum að vera að fullu greiddur. Hér má í raun segja að það væri 

einfaldast fyrir aðalverktaka að ráða alla í vinnu enda eftirlit með undirverktökum bæði 

kostnaðarsamt og tímafrekt. 

7. Keðjuábyrgð og skilaskylda staðgreiðslu opinberra gjalda 

Eins segir þá er gert ráð fyrir að skattar launþega séu staðgreiddir það er 

launagreiðandi heldur eftir greiðslu af launum starfsmanns og skilar til ríkissjóðs. Með 

þessum hætti er tryggt að skattgreiðslur skili sér betur en ljóst er að innheimta eftir á 

getur eftir atvikum verið snúin. 7. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda fjallar um 

                                            
145 Samband íslenskra sveitarfélaga, „Umsögn um frv. til laga um breytingu á lögum um opinber 
innkaup, 442. mál” (Alþingi 21. febrúar 2019) <https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4471.pdf> 
skoðað 14. apríl 2019. 
146 Samtök Atvinnulífsins, Samtök Iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu, „Umsögn um 
frumvarp til breytinga á lögum um opinber innkaup nr.120/2016 (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.), 
442. mál” (Alþingi 21. febrúar 2019) <https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4479.pdf> skoðað 
14. apríl 2019. 
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launagreiðanda en með tilkomu keðjuábyrgðar getur aðili sem stofnaði ekki til 

samningssambands við starfsmann verið gerður að launagreiðanda samkvæmt 

ákvæðum um keðjuábyrgð. Samkvæmt ákvæðum laga um staðgreiðslu opinberra 

gjalda telst hver sá aðili launagreiðandi sem innir af hendi eða reiknar greiðslur sem 

teljast laun samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laganna. Skattyfirvöld höfðu, vegna óvissu sem 

ríkti hvort leigt vinnuafl skuli sæta takmarkaðri skattskyldu hér á á landi, ákvarðað að 

innlendur verkkaupandi sem stóð að komu erlends vinnuafls skyldi vera skyldugur til 

þess að halda eftir staðgreiðslu en þessi ákvörðun hafði verið studd af 

úrskurðarframkvæmd.147 Hins vegar féll dómur árið 2007 sem breytti þessari 

framkvæmd. 

Hrd. 20. september 2007 í máli nr. 523/2006 (Starfsmannaleiga): Impregilo 
sem hafði tekið að sér framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun krafðist þess fyrir 
dómi að felldir yrðu í gildi úrskurðir skattstjórans í Reykjavík. Um var að 
ræða skyldu til þess að greiða staðgreiðslu af launum starfsmanna sem 
hefðu verið ráðnir af portúgölskum starfsmannaleigum en starfsmenn 
starfsmannaleigunnar störfuðu fyrir Impregilo við virkjunarframkvæmdirnar. 
Impregilo byggði á því að félagið væri ekki launagreiðandi og því væri ekki 
skylda á félaginu að standa skilum á staðgreiðslu heldur væri skyldan hjá 
starfsmannaleigunni. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að Impregilo hafi 
eingöngu lagt til nauðsynlegar upplýsingar til útreiknings launa en útborgun 
hafi alfarið verið af hálfu starfsmannaleigunnar. Í greinargerð með 
breytingum á tekjuskattslögum kemur fram að ráðgert hafi verið að 
notendafyrirtæki skyldi teljast til launagreiðanda en ekki starfsmannaleiga. 
Þessu hafi ekki verið fylgt eftir með breytingum á lögum um staðgreiðslu 
opinberra gjalda og því vantaði skýra laga heimild til þess að skylda 
Impregilo til þess að standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda vegna launa 
starfsmanna starfsmannaleigunnar.  

Löggjafarvaldið hafði þarna fjallað um í greinargerð að ætlun hafi verið að fella 

ábyrgð á staðgreiðslu opinberra gjalda vegna launa á notendafyrirtæki en ákvæðið 

hafði ekki verið sett í lögin. Löggjafinn brást við og gerðar voru breytingar á 7. gr. laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda og ákvæði þess efnis sett í lagatexta. Í frumvarpi til 

breytingar laganna kemur skýrt fram að dómur Hæstaréttar í máli nr. 523/2006 hafi 

verið tilefni lagabreytinganna. Í athugasemdunum segir meðal annars að með 

breytingum á tekjuskattslögum 1995 hafi verið ráðgert að það skyldi vera notandi 

þjónustunnar en ekki starfsmannaleigan sem teldist vera launagreiðandi og þar með 

skyldugur til þess að standa skil á staðgreiðslu vegna erlendra útleigðra starfsmanna 

hér á landi en því hafi ekki verið fylgt eftir með lagabreytingu á lögum um staðgreiðslu 

                                            
147 Ásmundur G. Vilhjálmsson, „Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarríkis og 
keldulands” (2009) 2 Tímarit Lögréttu 51, 71. 
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opinberra gjalda. Frumvarpinu sem síðar varð að lögum var þannig ætlað að skjóta 

lagastoðum undir þá framkvæmd að það skyldi vera notandafyrirtæki sem bæri ábyrgð 

sem launagreiðandi hafi starfsmannaleigan ekki staðið réttilega skil á staðgreiðslu eins 

og henni ber samkvæmt 20. gr. laganna en það var gert til þess að tryggja að 

lagabreytingarnar fælu ekki í sér mismunun og hindranir sem færu gegn 36. gr. EES-

samningsins og var ákvæði þess efnis því sett í 4. mgr. 7. gr. laganna en 

starfsmannaleiga sem hefur staðfestu innan EES svæðisins telst launagreiðandi nema 

um annað hafi verið samið. Samhliða voru einnig gerðar breytingar á lögum um 

tryggingagjald sem og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða með það að markmiði að taka af öll tvímæli um hver sé launagreiðandi. 

Þá segir einnig í athugasemdum að fumvarpinu sé ætlað að hnykkja á því að hin 

almenna skylda til að halda eftir staðgreiðslu af skattskyldum launum og skila í 

ríkissjóð hvíli hjá heimilisföstum vinnuveitenda sem telst laungreiðandi í skilningi 

staðgreiðslulaga.148 Hérna er ljóst að vilji löggjafans var skýr þegar breytingarlög nr. 

169/2007 voru samþykkt en notenda fyrirtæki skal halda eftir staðgreiðslu. Þá segir 

einnig að standi starfsmannaleiga ekki í skilum með staðgreiðslu til ríkissjóðs þá beri 

notendafyrirtæki ábyrgð á greiðslunum samkvæmt 4. mgr. 7. gr. stgl. Eins og fjallað 

var um í 3.3 kafla þá hefur löggjafinn ákveðið að notendafyrirtæki beri ábyrgð á 

launagreiðslum starfsmanna sama hvaða nafni starfseminni er gefið í þeim tilgangi að 

tryggja skattskil.  

8. Samantekt og lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um staðgreiðslu opinberra gjalda, framkvæmd 

skatteftirlits skattyfirvalda og farið hefur verið yfir hvernig það virkar og hvernig skattar 

eru innheimtir af launum launþega sem og samspil keðjuábyrgðar launa á skilaskyldu 

staðgreiðslu opinberra gjalda. Í ritgerðinni var lagt upp með að skoða hvernig 

skattgreiðslum launþega er háttað og hver bæri ábyrgð á að skattgreiðslur vegna 

launagreiðslna berist til ríkissjóðs. Þá var einnig lagt upp með að gera keðjuábyrgð 

ákveðin skil en um er að ræða nýtt tæki sem ætlað var til þess að takast á við félagsleg 

undirboð og tryggja hag launafólks sem sent er hingað til lands. Þá var lagt upp með 

að svara þeirri spurningu hvort skilaskylda staðgreiðslu launagreiðanda hvíli á þeim 

aðila sem vegna keðjuábyrgðar er látin bera ábyrgð á launagreiðslum þess 

launagreiðanda sem hann gengst í ábyrgð fyrir.  

                                            
148 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 132 – 131. mál, frumvarp til laga, athugasemdir við lagafrumvarp. 
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Eins og fjallað var um þá byggist tekjustofn ríkisins að verulegu leyti á sköttum sem 

innheimtir eru af meðal annars tekjum þeirra aðila sem hafa ótakmarkaða eða 

takmarkaða skattskyldu hér á landi. Þá var fjallað um tekjuskatt launþega en allir þeir 

sem hér stunda launaða vinnu ber að greiða tekjuskatt samkvæmt lögum um 

tekjuskatt. Launþegar geta borið takmarkaða eða ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. 

Ótakmörkuð skattskylda felur í sér að allar tekjur launþega eru skattlagðar hér á landi 

óháð því hvar teknanna var aflað en miðað er við að aðili sem dvelur hér á landi 

umfram 183 daga. Hins vegar geta launþegar borið takmarkaða skattskyldu en 

takmörkuð skattskylda felur í sér að allar tekjur launþega sem hann aflar hér á landi 

eru skattlagðar hér. 

Aukið alþjóðlegt samstarf eins og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu hefur 

breytt verulega samfélagsmynstri hér á landi en með aðild Íslands er meðal annars 

opnað fyrir flutning ríkisborgara aðildarríkja til Íslands og þá geta Íslendingar einnig 

sest að í aðildarríkjum. EES-samningurinn sem tryggir aðild Íslands að Evrópska 

efnahagssvæðinu byggist að mestu leiti á grunnmarkmiðum Evrópusambandsins eða 

svokölluðu fjórfrelsi það er frjáls vöruviðskipti, frjálst flæði fjármagns, frjáls 

þjónustuviðskipti og frjálst flæði fólks. Sem hluti af fjórfrelsinu geta fyrirtæki í 

aðildarríkjum boðið fyrirtækjum hér á landi þjónustu. Þessi þjónusta getur falist í til að 

mynda að verktakafyrirtæki í aðildarríki taki að sér verkframkvæmdir hér á landi og 

starfsmannaleiga sem er með starfsemi í aðildaríki getur leigt starfsmenn til íslenskra 

fyrirtækja. Þjónustuviðskipti af þessu tagi eru alla jafna til góða, enda eru fyrirtæki að 

leggja áherslu á að ná fram hagkvæmni í rekstri sínum og þannig verið 

samkeppnishæfari sem aftur skilar sér til neytenda í formi betri kjara en ella.  

Eins og fjallað var um þá eru í gildi ákvæði í vinnulöggjöfinni sem heimilar aðilum 

að semja um kaup og kjör en á íslenskum vinnumarkaði hafa verið gerðir 

kjarasamningar. Kjarasamningar marka lágmarkskjör sem gilda á vinnumarkaðnum 

sem aðilar vinnumarkaðarins hafa komist að samkomulagi um. Atvinnurekendum er 

því óheimilt að semja um lakari kjör en sem kveðið á um í kjarasamningum, en að 

sjálfsögðu er atvinnurekenda heimilt að bjóða starfsfólki sínu betri kjör. Eftirlit með 

launagreiðslum launþega er af hálfu stéttarfélaga en þangað geta launþegar leitað telji 

þeir á sér brotið. Íslenskir kjarasamningar gilda jafnt fyrir erlenda sem og innlenda 

starfsmenn enda væri ótækt að atvinnurekendur gætu staðið að kjarasamningsgerð 

og fara svo erlendis og sækja vinnuafl sem ekki þyrfti að sæta þeim kjörum sem búið 

er að semja um að séu lágmarkskjör. Eins og komið hefur fram í fjölmiðlum á 
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undanförnum misserum þá hafa komið upp atvik þar sem grunur leikur á að erlendir 

starfsmenn hafa verið hlunnfarnir af launum sínum og eftir atvikum er óeðlilegur 

kostnaður dreginn frá launum þeirra. Þá hefur borið á því að launagreiðendur hafa 

verið að útvega erlendum starfsmönnum lítt boðlegar vistaverur þar sem húsaleiga er 

dregin af launum þeirra stundum án þess að þeir hafi nokkuð um það að segja.  

Árið 2014 samþykkti Evrópusambandið tilskipun sem ætlað var að framfylgja 

framkvæmd á eldri tilskipun sem kvað á um að tryggja laun þeirra útsendu 

starfsmanna sem voru sendir á milli aðildarríka til þess að sinna verkefnum. Tilskipun 

þessi hvað á um að laun og réttindi útsendra starfsmanna í byggingarframkvæmdum 

skyldu vera tryggð. Við innleiðingu tilskipunnar ESB 2014/67/EU í íslenskan rétt var 

tekin sú ákvörðun að víkka út gildissviðið og tekur gildissviðið ekki einungis til 

starfsmanna í byggingarstarfsemi heldur skyldi gildissviðið einnig taka til starfsmanna 

vegna mannvirkjaframkvæmda enda gat komið upp túlkunaratriði um gildissviðið en 

margir erlendir starfsmenn vinna við mannvirkjaframkvæmdir hér á landi svo sem 

vegaframkvæmdir. Í tilskipuninni var ekki gerð krafa um að kveða á um keðjuábyrgð 

en það var heimild að kveða á um hana. Frumvarp sem lagt var fram fyrst kvað á um 

keðjuábyrgð vegna launa starfsmanna í byggingarstarfsemi og 

mannvirkjaframkvæmdum en aðilar vinnumarkaðarins höfðu komist að samkomulagi 

þess efnis. Frumvarið var svo lagt fyrir að nýju en þá höfðu aðilar vinnumarkaðarins 

komist að samkomulagi að keðjuábyrgð skyldi einnig ná yfir starfsmannaleigur óháð 

atvinnugrein og voru ákvæði þess efnis í frumvarpinu sem varð að lögum nr. 75/2018.  

Við meðferð breytingarlagafrumvarpsins hjá Alþingi kom fram vilji til þess að koma 

á víðtækari keðjuábyrgð það er að hún skyldi gilda um laun í fleiri atvinnugreinum og 

var ferðaþjónusta þar nefnd. Það má í raun segja að yfirvöld höfðu komist í ákveðið 

tæki sem myndi bæði koma í veg fyrir félagsleg undirboð og stuðla að betri skattskilum, 

sem búið var að kalla eftir en stjórnvöld hafa það að markmiði að koma á keðjuábyrgð.  

Það hefur lengi þekkst að ein af þjóðaríþróttum Íslendinga sé að komast hjá því að 

greiða skatta eða að minnsta kosti greiða sem minnsta skatta. En eins og kom fram í 

umfjöllun um skattsvik þá hafði Katrín Jakobsdóttir orð á því að við ættum okkur langa 

sögu skattsvika frá landnámstímum. Ekki er hægt að segja að Íslendingar séu þeir 

einu sem vilja komast hjá því að greiða skatta en skattsvik hér landi mun vera frekar 

umfangsmikið eða á bilinu 3-7% af landsframleiðslu. Sérstakur starfshópur komst að 

þeirri niðurstöðu að skattsvik mætti flokk niður í fjóra flokka allt tengt atvinnustarfsemi 

innanlands en svik á virðisaukaskatti, tekjuskatti af launum starfsmanna, tekjuskatti af 
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atvinnurekstri og svo önnur opinber gjöld. Eftirlit með skattskilum einstaklinga sem og 

lögaðilum er á höndum ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra en þessar stofnanir 

gegna vegamiklu hlutverki að verja tekjuöflun ríkisins. Tekjum ríkisins er svo ráðstafað 

ár hvert með fjárlögum sem löggjafarvaldið setur en fjármunir til innviða, grunnþjónustu 

og almannatryggingakerfisins eru mörkuð í fjárlögunum. Ef skattheimta er ekki sem 

skildi er ekki hægt að verða við aukinni útgjaldaþörf samneyslunnar og síður hægt að 

boða til skattalækkanna. Þá geta skattsvik, skattundanskot og ófullnægjandi 

skatteftirlit haft gríðarleg áhrif á samkeppnisstöðu fyrirtækja en þau fyrirtæki sem 

standa skil á sínum sköttum og gjöldum eru síður samkeppnishæf á móti þeim sem 

stunda skattsvik og skattundanskot og hafa þau fyrirtæki því samkeppnislegt forskot. 

Stjórnvöld sem og aðilar vinnumarkaðarins hafa blásið til sóknar og boðað til 

aðgerða til þess að sporna við skattsvikum, skattundanskotum sem og svokölluðu 

kennitöluflakki sem er meinsemd á íslensku atvinnulífi. Gripið hefur verið til ýmissa 

aðgerða sem eiga það sameiginlegt að hindra eða draga úr skattsvikum, 

skattundanskotum sem og kennitöluflakki. Fyrir liggja lagafrumvörp hjá 

löggjafarvaldinu sem meðal annars eiga að sporna sérstaklega við kennitöluflakki. Eitt 

af þessum frumvörpum er svo breytingar á lögum um opinber innkaup en með 

lagabreytingunni verður heimilt að krefjast keðjuábyrgðar vegna opinbera innkaupa.  

Hingað til hefur þó ekkert sem bannað hefur aðilum að kveða á um keðjuábyrgð í 

samningum sín á milli en með frumvarpinu má segja að verið sé að setja af stað 

herferð gegn skattsvikum, skattundanskotum sem og kennitöluflakki vegna meðal 

annars framkvæmda á vegum ríkisins en það má í raun segja að Evrópusambandið 

hafði fært stjórnvöldum á Íslandi eitt besta tæki gegn skattsvikum. Ríkisstofnunum 

verður heimilt að kveða á kveðjuábyrgð launa í samningum en þekkt er að verktakar 

fái til sín undirverktaka sem svo eru jafnvel með undirverktaka og ef aðalverktaki verði 

gert að taka á sig ábyrgð fyrir launum starfsmanna undirverktaka sinna þá mun það 

óhjákvæmlega hafa í för með sér aukið eftirlit af hálfu aðalverktaka. Þá verður 

verkkaupa, ríkinu, heimilt að halda eftir greiðslum til aðalverktaka vegna vangoldinna 

greiðslna til undirverktaka og greiða undirverktaka beint að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum.  

Eins og fjallað var um þá ber launagreiðanda að halda eftir og standa skil á 

staðgreiðslu opinberra gjalda en launagreiðandi er sá aðili sem greiðir starfsmönnum 

laun. Komið hefur fram við skatteftirlit að samningssamband aðila er oft á tíðum ekki 

með þeim hætti eins og nafn samnings þeirra á milli ber með sér. Gerviverktaka er 
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það kallað þegar aðilar gera með sér verksamning en framkvæmd samningsins fer 

síðan fram eins og um væri ræða starfssamnings. Skattyfirvöld hafa heimild í 

tekjuskattslögum til þess að taka til skoðunar þess háttar samkomulag og ákvarða 

hvernig líta skuli á samning í skattalegu tilliti á grundvelli raunveruleikareglunnar sem 

er að finna í tekjuskattslögum.  

Eins og fjallað var um þá stendur til að koma á almennri keðjuábyrgð í lögum um 

opinber innkaup en með keðjuábyrgðinni er ekki einungis verið að tryggja laun 

starfsmanna heldur einnig um leið tryggja tekjuöflun ríkisins enda er að markið 

frumvarpsins meðal annars að stemma stigu við skattsvikum og skattundanskotum. Ef 

frumvarið nær fram að ganga og heimild til þess að setja ákvæði um keðjuábyrgð fær 

að standa óbreytt er ljóst að sú framkvæmd verksamninga hjá undirverktökum sem 

kölluð hefur verið gerviverktaka verður ekki mikið lengur við lýði. Skattyfirvöld geta 

skoðað skattgreiðslur skattaðila sex ár aftur í tímann og ljóst er að ef 

verktakasamningar verða metnir sem starfsamningar er ljóst að aðalverktaki getur 

orðið fyrir verulegum fjárhagslegum afleiðingum. Undirverktakar geta eins og fyrr segir 

gert aðra verksamninga við aðra undirverktaka og svo koll af kolli og aðalverktaki gæti 

verið gerður ábyrgur fyrir öllum launagreiðslum. Sem launagreiðandi ber honum að 

standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda en aðalverktaki kann jafnvel eftir atvikum 

að hafa greitt reikninga til undirverktaka að fullu.  

Eins og fjallað var um þá má sjá af skattaframkvæmd að sá aðili sem greiðir laun 

ber að halda eftir staðgreiðslu opinberra gjalda og skila til ríkissjóðs. Félög sem lenda 

í þessari stöðu að verksamningar eru metnir í skattalegu tilliti sem vinnusamningar eru 

oft á tíðum ekki borgunarhæft fyrir þeim fjárkröfum sem skattyfirvöld leggja fram. 

Stjórnendur félaga hafa verið gerðir ábyrgir fyrir slíkum kröfum en ljóst er að ef 

keðjuábyrgð er til staðar þá munu skattyfirvöld leita á þann aðila sem er gjaldfær og 

sem er hvað hagkvæmast fyrir ríkissjóð að krefjast greiðslu frá, en félag í rekstri og 

jafnvel með eignir má telja að sé ákjósanlegri greiðandi heldur en fyrrum stjórnandi 

undirverktakafyrirtækis. Má því segja að tilkoma keðjuábyrgðar launa muni jafnvel vera 

eitt besta vopnið gegn skattsvikum, þó svo að upphaflegur tilgangur hennar hafi verið 

að koma í veg fyrir félagsleg undirboð, en það mun koma betur í ljós þegar reyna fer 

á keðjuábyrgð í framkvæmd. 

Af skattaframkvæmd verður ekki annað ráðið en að sá aðili sem verður gerður 

ábyrgur fyrir launagreiðslum þess sem hann gengst í ábyrgð fyrir vegna keðjuábyrgðar 

beri að skila staðgreiðslu opinberra gjalda til ríkissjóðs.  
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