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Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu er skoðað hvernig baráttu og vörnum gegn skattsvikum hefur verið 

háttað á Íslandi í gegnum tíðinda og hvar Ísland standi í samanburði við lönd út í heimi. 

Í umfjölluninni er byrjað á að fjalla almennt um skatta og virðisaukaskatt. Gerð er grein 

fyrir hvað felst í hugtökunum skattsvik, skattundanskot, skatteftirlit og skattrannsókn, 

ásamt almennri umfjöllun um það efni.  

Þá er fjallað um málsmeðferð virðisaukaskattsmála hjá yfirvöldum hér á landi og farið 

er yfir þær varnir og baráttu sem átt hefur sér stað hér á landi síðustu ár. Varnir og 

barátta gegn skattsvikum í virðisaukaskatti í nokkrum löndum utan landssteinanna eru 

þá einnig skoðuð og borin saman við það sem gert hefur verið hér á landi.  

Varðandi varnir erlendis var sérstaklega litið til tæknilausna- og aðgerða í samræmi við 

aukna hnattvæðingu og tækniþróun. Að lokum eru dregnar saman niðurstöður. 
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Abstract 

This final project examines how fight and defenses against tax evasion have been in 

Iceland through time and where Iceland stands compared to other countries in the 

world. To begin with there is a general deliberation of taxes and value-added tax. The 

terms tax evasion, tax control and tax investigation are expounded, as well as there is a 

general deliberation on that subject. 

In addition, the procedures of value-added tax cases for the Icelandic authorities are 

discussed, and then defenses and fights that have taken place in Iceland in recent years 

are reviewed. Fights and defenses against tax evasion in value-added tax in several 

countries outside the country are also examined and compared with the measures that 

have been made in Iceland. 

Regarding defenses overseas, special attention was paid to technical solutions and 

measures in line with increased globalization and technological development. Finally, 

the results are summarized. 
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1 Inngangur 

Í ljósi mikillar umræðu síðustu ára um herta baráttu gegn skattsvikum og 

skattundanskotum, svo sem með aukinni rafvæðingu á eftirliti skattyfirvalda, vaknaði 

áhugi höfundar á því að bera saman hvernig þessari baráttu og eftirliti væri annars vegar 

háttað hér á landi og hins vegar í öðrum löndum. Eru íslensk skattyfirvöld á sömu 

blaðsíðu og skattyfirvöld erlendis, eða eru þau á undan eða jafnvel á eftir þróuninni úti 

í heimi? 

Höfundur ákvað því að reyna að varpa ljósi á hvernig eftirliti og vörnum gegn 

skattsvikum og skattundanskotum er háttað hér á landi í samanburði við önnur lönd, 

með það að markmiði að kanna hvort hægt væri að sporna enn frekar gegn skattsvikum 

og skattundanskotum hér á landi með einhverjum hætti, mögulega með upptöku þeirra 

varna sem fyrir finnast erlendis. Í gegnum tíðina hefur lítið verið skrifað á fræðilegum 

vettvangi um svik undan virðisaukaskatti hér á landi og ákvað höfundur því að leitast 

hér við að taka saman heildstæða greinargerð um það efni. 

Varð höfundi fljótlega ljóst að mikið er verið að gera út í heimi í eftirliti og vörnum 

gegn skattsvikum og skattundanskotum, og var því niðurstaða höfundar að einskorðast 

við að skoða þær aðgerðir sem notast hefur verið við í Brasilíu, Bretlandi, Ítalíu, 

Póllandi, Rúmeníu og Tékklandi.   
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2 Aðferðarfræði og afmörkun viðfangsefnis 

Helstu réttarheimildirnar sem umfjöllunin beinist að eru lög nr. 50/1988, um 

virðisaukaskatt, lög nr. 90/2003, um tekjuskatt, Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944, almenn hegningarlög nr. 19/1940 og lög nr. 140/2018, um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þá er einnig byggt á ritum fræðimanna hér 

á landi, skýrslum sem unnar hafa verið í tengslum við skattsvik og skattundanskot, 

öðrum lögum en að framan greinir og lögskýringargögnum að baki þeim. Litið er til 

dóma og úrskurða auk þess sem undir lok var notast við skýrslur erlendra stofnana og 

aðrar heimildir sem tengdust efninu.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í 3. kafla hennar er að finna almenna 

umfjöllun um skatta og í hvaða tegundir þeir skiptast. Í kjölfarið af því, eða í 4. kafla, 

er svo að finna fræðilega umfjöllun um virðisaukaskatt sem eina tegund óbeinna skatta. 

Er þar stuttlega fjallað um aðdraganda upptöku hans, kosti hans og galla. Því næst er 

farið yfir skattskyldusvið virðisaukaskattslaga, hvaða aðilar eru undanþegnir 

skattskyldusviðinu, hvaða þjónusta er undanþegin skattskyldu og einnig hvaða velta 

fellur utan gildissviðs laganna. Undir lok 4. kafla er fjallað um muninn á inn- og útskatti 

og hvernig uppgjör virðisaukaskatts fer fram. 

Umfjöllun um skattsvik og skattundanskot er að finna í 5. kafla ritgerðarinnar. Er í 

kaflanum fjallað um hvað felist í hugtökunum skattsvik, skattundanskot, 

skattasniðganga og skattafyrirhyggja. Auk þess er farið yfir hver refsirammi íslenskrar 

löggjafar er hér á landi vegna skattsvika. Í 6. kafla er umfjöllun um skatteftirlit og 

skattrannsóknir, hvað felst í hvoru hugtaki fyrir sig auk þess að fjallað er um muninn á 

þessum tveimur fyrirbærum. Er þar einnig fjallað um málsmeðferð 

virðisaukaskattsmála og í hvaða tilvikum mál falli undir svið ríkisskattstjóra, 

skattrannsóknarstjóra, yfirskattanefndar, dómstóla, héraðssaksóknara og skrifstofu 

fjármálagreininga lögreglu.  

Í 7. kafla er stuttlega gerð grein fyrir tekjutapi af skattsvikum í virðisaukaskatti. Í 8. 

kafla, er fjallað um varnir gegn skattsvikum og skattundanskotum. Farið er yfir þær 

aðgerðir sem lagst hefur verið í hér á landi, einkum skýrslur sem unnar hafa verið um 

skattsvik og skattundanskot hér á landi auk skýrslu um skatttekjur, skattrannsóknir og 

skatteftirlit. Þá var það ákvörðun höfundar að skoða lagabreytingar sem gerðar hafa 

verið á virðisaukaskattslöggjöfinni síðast liðin tíu ár í tengslum við skatteftirlit, 
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skattrannsóknir og skattsvik í virðisaukaskatti. Sökum hraðrar tækniþróunar síðustu ár 

taldi höfundar þann tímaramma hæfilegan. Tæpir höfundur einnig á nýrri 

peningaþvættislöggjöf, nýju eftirlitshlutverki ríkisskattstjóra í tengslum við hana og 

tengsl þess eftirlitshlutverks við verksvið héraðssaksóknara. Stuttlega er fjallað um 

frumvarp til laga um raunverulega eigendur sem lagt er fram í tengslum við fyrrgreind 

lög um peningaþvætti. Undir lok kaflans er tekið á ýmsum af þeim vörnum og 

aðgerðum sem farið hefur verið í út í löndum. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman 

í 9. kafla.  
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3 Skattar 

Í lýðræðissamfélagi eru ýmsar skyldur sem þegnar ríkisins þurfa að bera, sem opinberir 

aðilar og ríkið sjálft leggur á þá í þeim tilgangi að afla tekna fyrir samfélagið, því ekkert 

ríki getur staðið án þess að afla sér tekna með einum eða öðrum hætti.1 Þessar skyldur 

geta birst þeim í formi eignaafhendingar, í formi þjónustu, eða sem algengt er, í formi 

peningagreiðslna. Ein tegund peningagreiðsluskyldu sem lögð er á þegna ríkisins er 

greiðsla skatta, en sú greiðsla fer í sjóð sem sameiginlegur er öllum landsmönnum. 

Jónatan Þórmundsson setti fram eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu skattur: 

„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.”2 

Líkt og af skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar hér að framan má ráða, ber við 

álagningu skatta að fara eftir almennum viðmiðum og gæta þess að óskráðri 

jafnræðisreglu skattaréttar, sem byggir á jafnræðisreglu 65. gr. Stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/19443, og 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/19934, sé fylgt eftir. 

Í henni felst raunar að aðilum sem eru í sömu stöðu, eða sambærilegri stöðu, beri að 

skattleggja með sambærilegum hætti. Liggja þurfa fyrir málefnalegar ástæður svo 

mismunun geti átt rétt á sér.5 

Rétti til álagningar skatta og innheimtu þeirra ber að byggja á lögum6, líkt og felst í 

ólögfestri meginreglu stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttar hér á landi, sem kölluð er 

lögmætisreglan. Ákvarðanir stjórnvalda verða samkvæmt henni að styðjast við heimild 

í lögum7 auk þess að ákvarðanir þeirra skulu ekki brjóta í bága við lög. Lögmætisreglu 

skattaréttar er að finna í tveimur greinum stjórnarskrárinnar, annars vegar í fyrri málslið 

40. gr. og hins vegar í 77. gr. hennar.8 Ákvæði 40. gr. stjórnarskrárinnar hljóðar svo:  

                                                

1 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 556. 
2 Jónatan Þórmundsson. (1982). Fyrirlestrar í skattarétti. Bls. 2. 
3 Hér eftir „stjskr.“ eða „stjórnarskráin“. 
4 Hér eftir „ssl.“. 
5 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur : Mannréttindi. Bls. 481. 
6 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2017). Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur. Bls. 69.  
7 Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 465/2004, sem vel er þekktur og kallast gjarnan 
„erfðafjárskattsdómurinn“, staðfesti Hæstiréttur að ekki hafi verið til staðar heimild fyrir sýslumann til 
að leggja erfðafjárskatt á erfingja afturvirkt vegna andláts arfleifandans, þar sem ekki voru nein lög í 
gildi á því tímamarki sem áttu við þar sem arfleifandinn hafði látist fyrir gildistöku laganna. Var því 
staðfest að erfingjunum bæri ekki að greiða erfðafjárskatt af arfi úr dánarbúinu sem um ræddi. 
8 Ingibjörg Þorsteinsdóttir. (2010). Lögfræði : Réttarheimildir og aðferðir lögfræðinnar. Bls. 17. 
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„Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum. Ekki má heldur taka 
lán, er skuldbindi ríkið, né selja eða með öðru móti láta af hendi neina af fasteignum 
landsins né afnotarétt þeirra nema samkvæmt lagaheimild.“ 

Þá hljóðar ákvæði 77. gr. hennar svo: 

„Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort 
leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.  

Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar 
þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.9“ 10 

Lög nr. 90/2003, um tekjuskatt11, og lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt12, eru sett 

á grundvelli lagaskyldureglunnar sem felst í þessum ákvæðum stjórnarskrárinnar.  

3.1 Beinir og óbeinir skattar 

Sköttum hefur gjarnan verið skipt upp í tvær tegundir, annars vegar beina skatta og hins 

vegar óbeina skatta. Með beinum sköttum er átt við skatta sem lagðir eru beint á aðilann 

sem ber að skila honum svo sem tekjuskattur, sem einstaklingar og lögaðilar þurfa að 

greiða ríkinu í tilteknu hlutfalli af tekjum sínum á árinu, eftir að útgjöld hafa verið 

dregin frá. Með óbeinum sköttum er aftur á móti átt við skatta sem lagðir eru á innlenda 

vöru eða þjónustu sem og innflutning en virðisaukaskattur er eitt helsta dæmið um 

það.13  

Munurinn á beinum og óbeinum sköttum felst einna helst í því að beinir skattar eru 

reiknaðir út frá skattstofni skattgreiðandans sjálfs sem sjálfur ber skattinn á meðan 

óbeinu skattarnir eru að jafnaði lagðir á söluverð allrar vöru, þjónustu eða innflutnings 

                                                

9 Þessi seinni málsgrein 77. gr. stjórnarskrárinnar felur í sér bann við afturvirkni skattalaga, en í því 
felst að ekki má leggja á skatt nema lagaheimild fyrir skattlagningunni hafi verið til staðar á því 
tímamarki sem það gerðist sem ræður skattskyldunni líkt og t.a.m. þegar tekjur mynduðust. Er því 
óheimilt að ákvarða hærra skatthlutfall eftir á, taka upp nýja tegund af sköttum sem taki eigi til tekna 
sem þegar hafi fallið til o.s.frv. Heimild: Sigurður Líndal. (2006). Bls. 54.  
10 Í erfðafjárskattsdómnum var um afturvirkni skattalaga að ræða en í dómi Hæstaréttar í máli nr. 
499/2002 var auk þess tekist á um það hvort skerðing á skattahagræði hefði falið í sér afturvirkni á 
skattalögum. Málavextir voru þeir að J hafði keypt hlutabréf í íslenskum hlutafélögum á árinu 1996 og 
nýtt sér heimild sem fyrir fannst í þágildandi tekjuskattslögum til að draga 80% fjárfestingarinnar upp 
að ákveðnu marki frá tekjum sínum árið eftir, en ákvæðið kvað á um að heimilt væri að færa það sem 
umfram var frádráttarmörkin milli ára og nýta á næstu fimm árum. Á árinu 1997 var lögunum breytt og 
þessi heimild skert, en um ónýttan afslátt bæri að fara með eins og fjárfestingin hefði tekið stað eftir að 
lögin tóku gildi. Var niðurstaða meirihluta dómsins sú að um væri að ræða afturvirkni á skattalögum og 
skerðingu á rétti sem þegar hafði stofnast til skv. lögum. Var litið til þess að löggjafinn og stjórnvöld 
hefðu beitt sér fyrir því að einstaklingur gætu fjárfest með þessum hætti, en alla jafna fylgdi áhætta 
hlutafjárkaupum. Gildistími ívilnunarinnar var einnig talinn vera skammur, þ.e. fimm ár. Að þeim 
sökum hefði verið auðvelt að reikna út skattalega hagræðið og leggja mat á áhættuna. 
11 Hér eftir “tskl.“. 
12 Hér eftir „vskl.“. 
13 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2014). EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur. Bls. 22-23. 
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nema hún sé sérstaklega undanþegin. Það er því í raun þriðji aðili, neytandinn, sem ber 

skattinn þó svo skattgreiðandinn innheimti hann og skili honum í ríkissjóð.14 

Þar sem umfjöllunarefni ritgerðar þessarar er á sviði virðisaukaskatts, verður vikið að 

fræðilegri umfjöllun um virðisaukaskatt í 4. kafla. 

 

  

                                                

14 KPMG ehf. (e.d.). Óbeinir skattar. Sótt 26. september 2018 af 
https://home.kpmg.com/is/is/home/services/tax/obeinir-skattar.html  
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4 Virðisaukaskattur 

Virðisaukaskattur er stærsta einstaka tekjulind ríkissjóðs. 15  Skatturinn hefur verið 

kallaður almennur neysluskattur eða vörsluskattur en fyrir gildistöku 

virðisaukaskattslaga árið 1990, var til staðar skattur sem kallaðist söluskattur í samræmi 

við áður gildandi lög þess efnis, lög nr. 10/1960, um söluskatt.16  

Þegar kom að upptöku virðisaukaskatts á Íslandi var þegar farið að taka hann upp víða 

í Evrópu, þá sérstaklega í vestur Evrópu. Söluskatturinn var talinn hamla góðri þróun 

atvinnu- og viðskiptalífs og viðskiptum milli landa auk þess að hann gat spillt fyrir 

eðlilegri samkeppni á mörkuðum íslenskra framleiðanda, hvort sem það væri innan hins 

íslenska markaðar eða utan hans, gagnvart seldum vörum erlendis frá. Söluskatturinn 

safnaðist að jafnaði upp í aðföngum fyrirtækja ákveðinna atvinnusviða og val neytanda 

réðst því af því hvort þeir myndu vilja greiða enn hærra verð fyrir vöru eða kaupa hana 

til að mynda af söluaðila erlendis.17 

Helstu kostir virðisaukaskattsins voru í stórum dráttum taldir vera fimm. Fyrir það 

fyrsta var hann ekki talinn gera upp á milli framleiðslugreina eða framleiðsluaðferða. 

Þá var hann í öðru lagi ekki talinn spilla eðlilegri samkeppni og stýrði þannig ekki vali 

neytenda á vöru eða þjónustu. Í þriðja lagi var hann ekki talinn valda hækkun 

framleiðslukostnaðar sem háður væri tilviljun, í fjórða lagi bætti hann samkeppnisstöðu 

fyrirtækja hér á landi gagnvart erlendum aðilum þar sem virðisaukaskattur er við lýði 

frekar en hið gagnstæða (hvort sem er á íslenskum eða erlendum markaði). Að lokum 

gerði virðisaukaskatturinn það að verkum að eftirlit með álagningu og innheimta hans 

varð öruggari en áður var með söluskattinn.18 

Í athugasemdum við frumvarp það er varð að virðisaukaskattslögum kom fram að 

öryggi væri falið í virðisaukaskattinum og að upptaka hans myndi með vissum hætti 

draga úr skattundanskotum og skattsvikum. Þar kom meðal annars eftirfarandi fram:  

                                                

15 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2018, 11. september). Fjárlög fyrir árið 2019. Bls. 3. Sótt 1. 
desember 2018 af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9ed37f43-13eb-11e9-942f-
005056bc4d74. Sjá einnig: Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 14. desember). Frumvarp til 
fjárlaga 2018. Bls. 3. Sótt 1. desember 2018 af 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0c86e173-e0ac-11e7-9420-005056bc4d74. 
16 Ríkisskattstjóri. (e.d.). VSK fyrir byrjendur. Sótt 14. september 2014 af 
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/virdisaukaskattur/vsk-fyrir-byrjendur/  
17 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf. [Sótt á vefinn 10. september 2018]. 
18 Sama heimild. 
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„Í innheimtu virðisaukaskatts er á vissan hátt fólgið sjálfvirkt öryggi, þar sem 
greiddur skattur kemur til frádráttar innheimtum skatti hjá öllum öðrum en hinum 
endanlega neytanda. Öryggi í álagningu og þar með innheimtu virðisaukaskattsins er 
þó tvímælalaust mun meira en í söluskattskerfinu, m.a. vegna þess að margvíslegri 
óvissu er eytt varðandi skattskyldumörkin og heilsteypt og rökrétt skattkerfi kemur í 
stað kerfis sem er úr sér gengið. Undandráttur ætti einnig að minnka, þar eð sá sem 
dregur veitu undan virðisaukaskatti kemst ekki hjá því að greiða sjálfur skatt af 
aðföngum sínum. Á hinn bóginn er ljóst, að áfram er þörf á virku skatteftirliti, enda 
hlýtur það að skipta mestu máli í viðleitni til að draga úr skattsvikum.“19 

Virðisaukaskatturinn er lagður á og innheimtur á öllum viðskiptastigum, ólíkt 

söluskattinum, en skattlagningin felur þó ekki í sér að vara eða þjónusta sé margsköttuð, 

því raunverulega er það eingöngu virðisaukinn20 sem verður til í fyrirtækinu sem er 

skattlagður, aukning verðmætanna. Það er því eingöngu greiddur mismunur þess skatts 

sem skattaðili greiddi sjálfur og þess skatts sem hann innheimti af sölu sinni, þ.e. 

mismunur innskatts og útskatts, sjá umfjöllun í kafla 4.2.1.21  

Skattur af aðföngum er frádráttarbær á öllum viðskiptastigum en það verða engar tekjur 

til fyrr en varan eða þjónustan er komin á síðasta stig viðskiptanna sem er sala til 

neytandans sjálfs. Það er í raun ekki fyrr en aðili sem ekki nýtur frádráttarréttar, endar 

með vöru eða þjónustu með virðisaukaskatti, sem virðisaukinn endar í ríkissjóði. Að 

því leiðir að það er neysla einstaklinga utan rekstrar og fjárfesting þeirra sem er 

undirstaða virðisaukaskattstekna. Aðrar virðisaukaskattstekjur felast í fjárfestingum 

atvinnufyrirtækja og stofnana á vegum hins opinbera sem ekki stunda 

virðisaukaskattsskylda starfsemi, að ógleymdum takmörkunum á frádráttarrétti 

virðisaukaskattsskyldra aðila, s.s. vegna risnu og starfsmannatengds kostnaðar sem 

hægt er að telja starfsmönnum til hlunninda.22  

4.1 Skattskyldusvið 

Meginreglan er sú að skattskylda virðisaukaskattslaganna nær til allra vara og 

verðmæta hvort sem þau eru ný eða notuð, sbr. 1. og 2. mgr. 2. gr. þeirra um skattskyldu 

vöru eða þjónustu. Nær hún einnig til allrar vinnu eða þjónustu hvaða nafni sem hún 

                                                

19 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf. [Sótt á vefinn 10.9.2018]. 
20 Í grein sinni Verðaukaskattur, sem er úrdráttur Ásgeirs Péturs Ásgeirssonar, notaði hann orðið 
„verðaukaskattur” yfir virðisaukaskatt, en það hugtak er einnig mjög lýsandi fyrir á hvað skatturinn 
leggst. Heimild: Ásgeir Pétur Ásgeirsson. (1971). Bls. 207-216. 
21 Ríkisskattstjóri. (1998). Handbók um virðisaukaskatt 1998. Bls. 15. 
22 Fjármálaráðuneytið. (2000, mars). Framkvæmd virðisaukaskatts, nefndarálit. Bls. 40. Sótt af 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041113143536/http:/www2.stjr.is/fr/vskskyrsla.PDF 
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nefnist, að undanskildum þeim undanþágum sem fram koma í 3. mgr. 2. gr. laganna. 

Sérstaklega er tekið fram í 1. mgr. greinarinnar að til vara teljist ekki fasteignir, en aftur 

á móti teljist rafmagn, varmi og önnur orka til vara. Kemur einnig fram að eyðublöð, 

skuldabréf, hlutabréf og aðrir svipaðir hlutir eru almennt ekki vara í skilningi laganna 

þegar um er að ræða sölu á viðskiptabréfum, en þegar þessir hlutir eru látnir í té sem 

prentvarningur, sé um skattskylda vöru að ræða. Svipuð sjónarmið eru til grundvallar 

þegar peningaseðlar, mynt eða frímerki eru látin í té sem greiðslumiðill, þá telst slíkt 

ekki afhending vöru, en þegar þeir hlutir eru seldir sem söfnunargripir teljast þeir til 

vara í skilningi laganna. 23 

4.1.1 Undanþegin þjónusta 

Í áðurnefndri undanþágugrein 3. mgr. 2. gr. vskl., er talin upp í 13 töluliðum sú þjónusta 

sem telst undanþegin virðisaukaskatti. Í grófum dráttum eru undanþágurnar einkum á 

sviði félagslegrar þjónustu, heilbrigðis- og menntamála og á sviði trygginga- og 

bankastarfsemi. Við mat á því hvort starfsemi teljist undanþegin virðisaukaskatti er litið 

til þess að samkvæmt almennri lögskýringu ber að túlka undanþágur frá skattalögum 

þröngt líkt og fram kom meðal annars í dómi Hæstaréttar í máli nr. 106/2008, en ekki 

verður nánar farið út í þau ströngu skilyrði hér. Undanþágur frá virðisaukaskatti taka 

þó eingöngu til sölu eða afhendingar þeirrar vinnu eða þjónustu sem um ræðir í 3. mgr. 

2. gr. vskl. en ekki til virðisaukaskatts af aðföngum vegna hennar skv. 4. mgr. 2. gr. 

vskl. 

Á grundvelli 5. mgr. 2. gr. laganna telst góðgerðarstarfsemi vera undanþegin 

skattskyldu, að því skilyrði uppfylltu að allur hagnaður af henni renni til líknarmála. 

Þarf starfsemin þá að vera á fjárhagslegri áhættu og ábyrgð aðila og þarf ríkisskattstjóri 

að hafa staðfest að skilyrðunum sé fullnægt. Til góðgerðarstarfsemi telst basarsala, 

merkjasala eða svipuð sala góðgerðarfélaga og má starfsemin ekki vera lengur en þrjá 

daga í mánuði.24 Þá telst einnig til góðgerðarstarfsemi söfnun og sala ódýrra notaðra 

hluta sem eingöngu eru seldir skattskyldum aðilum, en þá að lokum fellur undir 

góðgerðarstarfsemi sala nytjamarkaða. 

                                                

23 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf. [Sótt á vefinn 10.9.2018].  
24 Eða fimmtán daga á ári sé um árlegan viðburð að ræða. 
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4.1.2 Undanþegin velta 

Í 12. gr. og 12. gr. A. vskl., er fjallað um undanþegna veltu, en það er sú velta sem ber 

ekki virðisaukaskatt og hefur því einnig verið fjallað um að sala á slíkri þjónustu og 

vörum beri núllskatt.   

Skipta má undanþeginni veltu samkvæmt 12. gr. laganna í fimm flokka. Í fyrsta lagi í 

sölu á vöru úr landi og veitingu þjónustu erlendis, sem jafna má til útflutnings. Í öðru 

lagi í sölu, útleigu og vinnu við viðgerðir á skipum og loftförum, í þriðja lagi ákveðnar 

greiðslur úr ríkissjóði og í fjórða lagi sölu á vöru sem sérstaklega hefur verið keypt og 

notuð í tilgangi sem óheimilt er að telja til innskatts. Að lokum í fimmta lagi í 

eignayfirfærslu vörubirgða, véla og rekstrarfjármuna skráðs aðila, þegar 

eignayfirfærslan er í tengslum við eigendaskipti fyrirtækis í heild eða að hluta og nýr 

eigandi þess er skráður eða ber að skrá sig. 

Undir 12. gr. A. vskl. falla aftur á móti sala og útleiga olíuborpalla og fljótandi 

hafstöðvum til notkunar við kolvetnisvinnslu og rekstrarbúnaður þeim tengdum, sala á 

þjónustu á síðasta stigi viðskipta í tengslum við byggingu, viðhald, endurbyggingu eða 

viðgerðir olíuborpalla eða fljótandi hafsstöðva og rekstrarbúnaðar þeim tengdum, 

björgunarþjónusta í tengslum við þau mannvirki, sala á vöru eða þjónustu á síðasta stigi 

viðskipta til nota í beinum tengslum við byggingu, endurbyggingu, viðhald eða 

viðgerðir leiðsla frá hafssvæði sem er utan gildissviðs vskl. til lands, sem og sala á vöru 

og þjónustu til nota á hafsvæði utan landhelgi í tengslum við hafsbotnsauðlindanýtingu 

og rannsóknir á þeim, svo lengi sem kaupandi og aðrir sem taka beint þátt í rannsóknum, 

hafi leyfi til rannsókna og vinnslu kolefnis.  

4.2 Virðisaukaskattsskyldir aðilar  

Í 1. mgr. 3. gr. vskl. er upptalning á þeim aðilum sem skattskyldir eru á grundvelli 

laganna. Skyldan hvílir á þeim aðilum sem í atvinnuskyni eða með sjálfstæðri starfsemi 

selja eða afhenda vörur eða verðmæti eða inna af hendi skattskylda vinnu sem og 

þjónustu. Hvílir skattskyldan einnig á samvinnufélögum og öðrum félögum og 

stofnunum að því leyti sem þeir aðilar selja vörur eða þjónustu sem telst skattskyld í 

samkeppni við atvinnufyrirtæki. Á það auk þess við sölu aðilanna þó hún sé einungis 

til félagsmanna, eða sala á vöru eða þjónustu félagsmannanna. Skattskyldan á þá einnig 

við við þrátt fyrir að aðilarnir séu undanþegnir skattskyldu á grundvelli ákvæða tskl. 

eða annarra laga.  
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Skattskyldan hvílir á opinberum orku- og veitufyrirtækjum og höfnum með 

hafnarstjórn í eigu sveitarfélags, að því leyti sem þessir aðilar selja skattskyldar vörur 

eða þjónustu. Enn fremur hvílir hún á ríki, bæjarfélögum og sveitarfélögum og 

stofnunum eða fyrirtækjum þeirra, selji þau vöru eða skattskylda þjónustu í samkeppni 

við atvinnufyrirtæki. Að lokum eru uppboðshaldarar skattskyldir á grundvelli laganna 

sem og umboðsmenn eða aðrir sem eru í fyrirsvari fyrir erlenda aðila sem stunda 

skattskyld viðskipti hér á landi. Ákveðnar sérreglur er þá að finna í 2. mgr. 3. gr. vskl. 

í sambandi við eigin not og samkeppnissjónarmið.  

Um aðila undanþegna frá skattskyldu er fjallað í 4. gr. vskl. en sú upptalning er tæmandi 

talin. Þeir aðilar eru undanþegnir skattskyldu sem selja einvörðungu vöru eða þjónustu 

sem undanþegin er virðisaukaskatti skv. 3. mgr. 2. gr. vskl., sbr. umfjöllun í kafla 4.1. 

Listamenn og uppboðshaldarar sem selja listaverk þeirra á listmunauppboðum, eru 

undanþegnir svo framarlega sem um sé að ræða sölu á listaverkum sem falla undir 

tollskrárnúmer 9701.1000-9703.000. Þá eru þeir einnig undanþegnir sem selja vöru eða 

þjónustu sem er undir skattleysismörkum sem eru nú 2.000.000 kr. á hverju 12 mánaða 

tímabili, sbr. 3. tölul. 4. gr. vskl., og að lokum eru skólamötuneyti einnig undanþegin 

skattskyldu.  

Selji aðilar því vöru eða þjónustu sem er yfir skattleysismörkum hverju sinni, ber þeim 

að skrá sig á virðisaukaskattsskrá og innheimta útskatt af söluverðinu og skila í 

ríkissjóð, sbr. 15. gr. vskl. 

4.2.1 Innskattur og útskattur 

Líkt og að framan hefur verið greint leggst virðisaukaskattur að meginreglu til á alla 

sölu á vöru eða þjónustu en virðisaukaskattinn er hægt að flokka upp í tvær tegundir, 

annars vegar innskatt og hins vegar útskatt. Innskattur er sá virðisaukaskattur kallaður 

sem á hverju einstaka uppgjörstímabili virðisaukaskatts fellur á kaup skattaðila á 

skattskyldum vörum og þjónustu til nota í rekstrinum sbr. 3. mgr. 15. gr. vskl. Til 

innskatts ber þá að telja virðisaukaskatt af aðkeyptum rekstrarfjárunum, vörum, vinnu, 

þjónustu og öðrum aðföngum sem samkvæmt meginreglunni megi eingöngu varða sölu 

skattaðila á vörum og skattskyldri þjónustu sbr. 1. mgr. 16. gr. vskl.  
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Í reglugerð nr. 192/1993, um innskatt25, þar sem skráðum aðilum er heimilað telja til 

innskatts tiltekinn hluta af virðisaukaskatti aðfanganna, þrátt fyrir að þau varði ekki 

eingöngu skattskylda starfsemi aðilans, að teknu tilliti til 3. mgr. 16. gr. vskl. sem 

kveður á um í hvaða tilvikum skattaðila er óheimilt að nýta sér innskatt, virðisaukaskatt 

af aðföngum starfseminnar. Frádráttarrétti skráðs aðila er í grófum dráttum hægt að 

skipta í þrennt, eftir eðli starfseminnar. Í fyrsta lagi í fullan frádráttarrétt sem á við þegar 

aðföngin varða eingöngu skattskylda starfsemi aðilans. Í öðru lagi í hlutfallslegan 

frádráttarrétt sem er þegar aðföngin varða bæði skattskylda starfsemi hans og varða 

hana ekki. Að lokum í þriðja lagi er um engan frádráttarrétt að ræða ef aðföngin varða 

á engan hátt skattskylda starfsemi aðilans.26  

Svo hægt sé að telja virðisaukaskatt til innskatts í rekstri þarf seljandi vöru eða þjónustu 

að vera skráður á virðisaukaskattsskrá, á því tímamarki sem viðskiptin eiga sér stað líkt 

og kveðið er á um í 2. málsl. 1. mgr. 16. gr. vskl. Um túlkun á orðalagi málsliðarins var 

deilt í dómi Hæstaréttar í máli nr. 506/2015. Taldi áfrýjandi orðalag ákvæðisins óskýrt 

og að seljandi vöru eða þjónustu gæti verið skráður á virðisaukaskattsskrá á tímamarki 

viðskipta þrátt fyrir að vera með lokað virðisaukaskattsnúmer, eða hafa verið afskráður. 

Hæstiréttur féllst á með áfrýjanda að framsetning ákvæðisins hefði mátt vera skýrari en 

benti á að lögskýringargögn með ákvæðinu hefðu borið með sér vilja löggjafans til að 

aðilar kæmust ekki upp með að eiga viðskipti við aðila sem ekki voru skráðir á 

virðisaukaskattsskrá, enda bæri þeim að kanna hvort viðsemjendur sínir væru skráðir. 

Slík könnun sé framkvæmanleg með einföldum hætti inni á vef ríkisskattstjóra.  

Til útskatts telst aftur á móti sá virðisaukaskattur sem fellur á skattskylda sölu og 

afhendingu skattaðila á hverju uppgjörstímabili virðisaukaskatts sbr. 2. mgr. 15. gr. 

vskl. og er hann innheimtur af skattskyldri veltu skráðs aðila skv. ákvæðum V. kafla 

vskl. 

                                                

25 Hér eftir „innskattsreglugerðin“. 
26 Það hefur verið talin ákveðin þumalputtaregla að ekki megi innskatta neitt sem starfsmenn klæðast, 
borða eða ferðast með. Í 3. mgr. 16. gr. vskl., sem og í 2. gr. innskattsreglugerðarinnar kemur fram að 
óheimilt sé að telja til innskatts virðisaukaskatt af aðföngum er varða í fyrsta lagi kaffistofu eða 
mötuneyti skattaðila og hvers konar önnur fæðiskaup hans, í öðru lagi öflun eða rekstur 
íbúðarhúsnæðis fyrir eiganda eða starfsmenn og í þriðja lagi hlunnindi til eiganda eða starfsmanna. Í 
fjórða lagi er óheimilt að telja til innskatts virðisaukaskatt vegna öflunar og rekstur orlofsheimila, 
sumarbústaða, barnaheimila og þess háttar fyrir starfsmenn eða eiganda, í fimmta lagi risnu og gjafir og 
að lokum í sjötta lagi er óheimilt að telja til innskatts virðisaukaskatt vegna öflunar, reksturs og leigu 
fólksbifreiða og bifreiða sem falla ekki undir undanþáguákvæði innskattsreglugerðarinnar. 
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Megineinkenni virðisaukaskatts er að skráður skattaðili skuli eingöngu greiða 

virðisaukaskatts af virðisaukanum sem til verður í rekstri hans.27 Á þeim grundvelli er 

einungis greiddur virðisaukaskattur af mismuni útskatts og innskatts líkt og fram kemur 

í 1. mgr. 15. gr. vskl. Sé samanlagður innskattur hærri en útskattur endurgreiðist 

mismunurinn úr ríkissjóði, en sé útskattur hærri en innskattur ber skráðum aðila að 

greiða ríkissjóði mismuninn, sbr. ákvæði 15. gr. vskl. 

4.2.2 Skattskil virðisaukaskattsskyldra aðila 

Samkvæmt 24. gr. vskl. er hvert uppgjörstímabil virðisaukaskatts almennt tveir 

mánuðir, það er janúar-febrúar, mars-apríl, maí-júní, júlí-ágúst, september-október og 

nóvember-desember. Uppgjörstímabil skráningarskylds aðila getur einnig verið einn 

mánuður eða jafnvel sex mánuðir, eftir eðli starfsemi eða skráningar, en nánar er kveðið 

á um uppgjörstímabil og fjárhæðarmörk í reglugerð nr. 667/1995, um framtal og skil á 

virðisaukaskatti.  

Meginreglan er sú að skila ber virðisaukaskatti hvers tímabils í síðasta lagi fimmta dag 

annars mánaðar á eftir lok uppgjörstímabils vegna viðskipta þess tímabils sbr. 2. mgr. 

24. gr. vskl. Aðili sem er í eins mánaðar skilum ber að skila virðisaukaskattsskýrslum 

15 dögum eftir lok uppgjörstímabils, en þegar aðili skilar tvisvar á ári skal skila 

virðisaukaskattsskýrslu fyrir fyrri hluta árs í seinasta lagi 1. september á hverju ári, en 

fyrir seinni hluta árs í seinasta lagi 1. mars á hverju ári líkt og getið er um í 31. gr. vskl. 

Í 1. mgr. 25. gr. vskl. kemur fram að ríkisskattstjóri ákvarðar skatt aðila á hverju 

uppgjörstímabili, en þegar honum hefur borist virðisaukaskattsskýrsla aðila ber honum 

skv. 2. mgr. sömu greinar að rannsaka hana og leiðrétta ef einstaka liðir eru í ósamræmi 

við vskl. eða fyrirmæli sem sett eru með stoð í þeim. Skili aðili ekki 

virðisaukaskattsskýrslu innan tiltekins tíma, skili henni ekki yfir höfuð eða ef henni eða 

fylgigögnum er verulega ábótavant áætlar ríkisskattstjóri skatt þess aðila svo ríflega að 

ekki sé hætta á því að sú fjárhæð sé lægri en hún í raun og veru er. Ber honum að 

tilkynna innheimtumanni og skattaðila áætlunina eða leiðréttinguna skv. 2. mgr. 25. gr. 

vskl. Sé skýrslu aðila skilað á réttum tíma, gögn hennar eru fullnægjandi og aðili á rétt 

á endurgreiðslu hefur ríkisskattstjóri 21 dag þangað til endurgreiðslunni ber að fara 

fram skv. 4. mgr. 25. gr. vskl.  

                                                

27 Ríkisskattstjóri. (1998). Handbók um virðisaukaskatt 1998. Bls. 128. 
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Séu aftur á móti annmarkar á virðisaukaskattsskýrslu og ríkisskattstjóri telur vanta 

skýringar á einhverjum atriðum, hvort sem það er fyrir eða eftir ákvörðun, ber honum 

skora skriflega á skattaðila að veita skriflegar skýringar og jafnvel afhenda gögn vegna 

þeirra atriða. Sé þeim síðar fullkomlega gerð skil innan frestsins ákvarðar 

ríkisskattstjóri eða endurákvarðar virðisaukaskatt aðilans til samræmis við skýringarnar 

sem honum bárust. Sé vanbúnaður á skýringum aðilans, ekki er bætt úr annmörkum, 

viðbótargögn ekki afhent ríkisskattstjóra eða þau eru ófullnægjandi hefur hann heimild 

til að áætla virðisaukaskatt aðilans sbr. 1. mgr. 26. gr. vskl. Í 2. mgr. sömu greinar koma 

einnig fram heimildir ríkisskattstjóra til að áætla virðisaukaskatt aðila. Getur hann gert 

slíkt ef skýrslan styðst ekki við fullnægjandi bókhald, færsla inn- og útskatts og aðrir 

þættir tengdir skýrslunni byggjast ekki á lögmætum gögnum eða ef bókhald og gögn 

vegna virðisaukaskattsskýrslu eru ekki talin örugg. Ef tekjuskráning og form reikninga 

uppfylla ekki ákvæði vskl. og reglugerða eða ef bókhald eða önnur gögn sem 

skattyfirvöld gætu óskað eftir eru ekki lögð fram til sannprófunar á 

virðisaukaskattsskýrslu getur hann einnig áætlað virðisaukaskatt aðila.  

Við endurákvörðun þá sem að framan hefur verið greint frá á grundvelli 1. og 2. mgr. 

26. gr. vskl., ber ríkisskattstjóri að tilkynna aðila skriflega um áætlaða breytingu og 

hvers vegna svo skattaðili geti tjáð sig um hana eða útvegað viðbótargögn sbr. 3. mgr. 

sömu greinar, og svo andmælaréttar stjórnsýslulaga sé gætt.  

Þegar tveir mánuðir eru liðnir frá lokum frests til andmæla af hálfu skattaðila kveður 

ríkisskattstjóri upp úrskurð um endurákvörðunina og tilkynnir skattaðila og 

innheimtumanni sbr. 4. mgr. 26. gr. vskl. Meginreglan er að heimilt til endurákvörðunar 

virðisaukaskatts skv. 26. gr. vskl. sem og endurákvörðun á áður ofendurgreiddum 

skatti, nái til síðustu sex ára næst á undan því ári sem endurákvörðunin fari fram. Þegar 

um er að ræða endurákvörðun 26. gr. laganna vegna tekna og eigna aðila í lágskattaríki 

nær endurákvörðunarheimildin lengra, eða til síðustu tíu ára á undan því ári sem 

endurákvörðunin fer fram. Úrskurður sem þessi er kæranlegur til yfirskattanefndar sbr. 

4. mgr. 26. gr. vskl.  

Í 27. gr. er að finna ákvæði um beitingu álags. Aðili skal sæta álagi til viðbótar við 

skattgreiðslu, ef virðisaukaskatti sem honum bar að skila er ekki skilað á réttum tíma, 

ef virðisaukaskattskýrslu var ekki skilað eða hún var ófullnægjandi og aðila var því 

áætlaður skattur, eða ef endurgreiðsla hafi verið of há. Álag skal að lágmarki vera 1% 
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af vangreiddri fjárhæð fyrir hvern dag eftir gjalddaga, en að hámarki 10%. Álag miðast 

við gjalddag virðisaukaskattsins. 

Hafi skattaðili þurft að sæta áætlun á grundvelli 25. eða 26. gr. vskl., samfellt í tvö 

uppgjörstímabil eða lengur getur ríkisskattstjóri fellt aðilann af virðisaukaskattsskrá og 

er virðisaukaskattsnúmer aðilans þá svokallað vánúmer. Aðilinn þarf þá að standa skil 

á virðisaukaskattsskýrslum með fullnægjandi hætti og skila þeim virðisaukaskatti sem 

honum bar, til að geta verið skráður aftur á virðisaukaskattsskrá, nema hann leggi fram 

sjálfskuldarábyrgð banka til tryggingar endurákvörðuðum virðisaukaskatti, að 

viðbættum vöxtum, álagi og öðrum innheimtukostnaði líkt og fram kemur í 27. gr. A. 

vskl.  

Um dráttarvexti vísast til 28. gr. vskl. Kemur þar fram í 1. mgr. að aðili hefur mánuð 

frá gjalddaga til að greiða virðisaukaskatt án þess að til dráttarvaxta komi. Fari 

tímamarkið umfram þann mánuð fara dráttarvextir að leggjast á fjárhæðina. Sömu sögu 

er að segja þegar ríkissjóði ber að endurgreiða aðila sökum þess að innskattur á 

uppgjörstímabili var hærri en útskattur. Ríkissjóði ber að greiða dráttarvexti af 

endurgreiðslufjárhæð ef endurgreiðslan hefur ekki átt sér stað innan við mánuð frá 

lokum frests til að endurgreiða, en það kemur fram í 4. mgr. 28. gr. vskl. 

  



 

 
16 

5 Skattsvik og skattundanskot 

Þó svo að gott skattkerfi sem og skattalöggjöf sé til staðar, er alltaf mikil hætta á því að 

aðilar reyni að lágmarka skattgreiðslur sínar. Alltaf eru aðilar sem leitast við að finna 

og reyna að nýta sér svokallaðar „glufur“ í löggjöfinni en ógerlegt er að ná að komast 

fyrir allar þær eyður sem kunna að vera til staðar.28 

5.1 Skattsvik 

Skattsvik er hugtak sem felur í sér að aðili gefur viljandi eða með gífurlegu kæruleysi 

falskar eða villandi upplýsingar sem notaðar skulu við skattákvörðun. Til skattsvika 

telst þó einnig ef aðili veitir ekki upplýsingar sem gætu haft þýðingu við ákvörðun 

skatta.29 Mörg mál hafa fallið fyrir dómstólum þar sem skattaðilar hafa með villandi 

hætti látið reyna á gerninga sem framkvæmdir eru til málamynda. Skattyfirvöld hafa 

samkvæmt grunnreglu 57. gr. tskl., sem kallast raunveruleikareglan, heimild til að líta 

fram hjá formi slíkra gerninga og ákvarða skattlagningu út frá efni gerninganna.30 Slíkt 

var m.a. gert í dómi Hæstaréttar í máli nr. 316/2002. Í því máli voru viðskipti aðila talin 

frábrugðin því sem eðlilegt gæti talist í slíkum viðskiptum og hefði verið um 

málamyndagerning að ræða, en vék skattstjóri gerningnum til hliðar og skattlagði í 

samræmi við það. 

Skattsvik eru ólögleg og refsiverð athöfn, þ.e. lögbrot sem dregur úr tekjum hins 

opinbera og skerðir af þeim sökum það fjármagn sem ætlað er að nýta í sameiginlegu 

velferðarkerfi allra landsmanna.31 Kom fram í greinargerð með þingsályktunartillögu 

um bætt skattskil, sem lögð var fram á 140. löggjafarþingi 2011-2012 og síðar 

endurflutt á 141. löggjafarþingi 2012-2013, að skattundanskot auki við ósamræmi 

innan samfélagsins auk þess sem þau skekki samkeppnisstöðu í samfélaginu öllu og 

spilli þannig jafnvæginu í samfélaginu öllu sem og réttarríkinu. Með undanskotunum 

er skattbyrðinni raskað milli aðila, þeir sem þegar greiða skattanna bera enn frekari 

byrði annað en þeir sem skjóta undan skatti.32 Getur það t.a.m. birst með þeim hætti að 

                                                

28 Smiciklas, M., & Jakobsson, Olof. (2002). Skatterätt : En introduktion. Bls. 115. 
29 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 392. 
30 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1999). Bls. 237. 
31 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 20. júní). Skýrsla starfshóps um umfang skattundanskota og 
tillögur til aðgerða. Bls. 3. Sótt af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-
572d-11e7-941c-005056bc530c 
32 Tillaga til þingsályktunar um bætt skattskil, þskj. 51, 51. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/141/s/0051.html. [Sótt á vefinn 15.9.2018]. 
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heiðarlegum skattaðilum reynist erfitt að hagnast í viðskiptum sínum, þegar þeir keppa 

við óprúttna aðila sem sleppa því að bera sama kostnað og aðrir gera með greiðslu 

skatta.33 Þess má geta að í dómi Hæstaréttar í máli nr. 156/1994 kom fram í niðurstöðu 

Hæstaréttar, þar sem staðfest var niðurstaða héraðsdóms að öllu leyti nema hvað varðar 

sektarfjárhæðina, að það yrði ákærða til refsiþyngingar að brot hans hefðu verið til þess 

ætluð að skapa honum „umtalsverða auðgun á kostnað samfélagsins.“.  

Ekki skiptir máli hvort skattalagabrotin séu lítilsverð eða meiri háttar, heldur teljast 

raunverulega öll brot gegn skattalögum til skattsvika. 34  Eru brot sem þessi 

hagnaðarbrot, nánar tiltekið auðgunarbrot, sem hafa þann tilgang að ávinna sér 

fjárhagslegan hagnað.35  

Í gegnum tíðina hefur skattsvikahugtakið verið skilgreint bæði vítt og þröngt. Í sinni 

víðari merkingu tekur það að öllum jafnaði til allra refsiverðra brota gegn skattalögum, 

óháð því hvaða skattstofn á í hlut, eða hvort sem brotin eru upplýst eða hulin. Í því 

samhengi hefur verið talið nóg að refsiskilyrði sé til staðar að meðtöldu 

saknæmisskilyrðinu sem felur í sér ásetning og stórfellt gáleysi. 36  Í þrengri 

merkingunni hefur falist, að skattsvik séu ásetningsbrot þar sem svik eru raunverulega 

unnin af ásettu ráði, þ.e.a.s. af ásetningi. Algengt sé þó að nægilegt sé að sýnt sé fram 

á stórfellt gáleysi, eða jafnvel almennt gáleysi til að refsing verði lögð við athöfninni.37 

Teljast skattsvik auk þess til frumbrota peningaþvættisbrota með vísan í 264. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/194038, en svo eru nefnd þau brot sem geta leitt af sér 

ólögmætan ávinning eða annan ágóða sem reynt er að þvætta.39 Nánar er fjallað um 

                                                

33 OECD. (2017). Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud. Bls. 6. Sótt 27. apríl 2019 
af http://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf 
34 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 20. júní). Skýrsla starfshóps um umfang skattundanskota og 
tillögur til aðgerða. Bls. 16. Sótt af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-
572d-11e7-941c-005056bc530c 
35 Jónatan Þórmundsson. (1974). Bls. 5-6. 
36 Skýrsla fjármálaráðherra um störf nefndar sem kannaði umfang skattsvika, sbr. ályktun Alþingis 3. 
maí 1984, þskj. 909, 443. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0909.pdf. [Sótt á vefinn 10. september 2018]. Bls. 9-10. 
37 Sama heimild. Bls. 10. 
38 Hér eftir „hgl.“. 
39 Ríkislögreglustjóri. (2019, apríl). Áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. 
Bls. 9. Sótt 15. apríl 2019 af https://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2019/04/%C3%81h%C3%A6ttumat-
peninga%C3%BEv%C3%A6tti_fj%C3%A1rm%C3%B6gnun-
hry%C3%B0juverka_2019.pdf?fbclid=IwAR308fu75SwiGNWRLMf8QawpP-
YNZAfOUChFGrWlmVnVCl3JjCM8GpX3UNk. 
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peningaþvætti m.a. í tengslum við lög nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti 

og fjármögnun hryðjuverka40, í kafla 8.1.3. 

5.1.1 Skattundanskot 

Í hugtakinu skattundanskot41 (e. tax evasion) er að finna áþekka skilgreiningu og á 

hugtakinu skattsvik, en gjarnan er notast við bæði hugtökin, sitt á hvað í skrifum.42 

Athöfnin sem slík þarf samt sem áður ekki endilega að brjóta gegn skattalöggjöfinni, 

en mörkin á milli þess geta verið fremur óskýr þar sem athöfnin getur verið til þess 

fallin að ganga gegn tilgangi löggjafans, þótt hún brjóti þar með sagt ekki endilega gegn 

löggjöfinni sjálfri.43 Þegar aðilar íhuga að skjóta undan skatti meta þeir yfirleitt hver 

afrakstur þeirra væri af skattundanskotunum á móti líkunum á því að vera gómaðir fyrir 

brotin og refsingunni sem gæti fylgt í kjölfarið.44  

Við mat á mörkunum milli þess hvort um bein skattsvik sé að ræða eða skattundanskot, 

þarf að líta til þess hvort saknæmisskilyrðin ásetningur og stórfellt gáleysi eigi við líkt 

og fram kemur í 262. gr. hgl., en auk þess skiptir umfang og fjárhæðir undanskotanna 

miklu máli þegar mat er lagt á þau mörk. 

5.1.2 Skattasniðganga 

Þá er það kallað skattasniðganga (e. tax avoidance) þegar skattaðilar misnota 

skattalöggjöfina. Slík misnotkun fer einna helst fram með þrennum hætti. Í fyrsta lagi 

þegar athöfnin brýtur gegn lögum45, í öðru lagi þegar hún er óheimil þrátt fyrir að brjóta 

ekki gegn bannreglum laga46 og í þriðja lagi þegar athöfnin felur í sér nýtingu á glufum 

í skattalöggjöf, þ.e. á ólögfestu ástandi sem yfirsást við lagasetninguna. 47  Í öllum 

tilvikum felur skattasniðganga þó í sér háttsemina að komast hjá greiðslu skatta, líkt og 

kom fram í dómi Hæstaréttar í máli nr. 181/2005.  

                                                

40 Hér eftir „pþl.“. 
41 Einnig oft kallað skattundankoma. 
42 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 20. júní). Skýrsla starfshóps um umfang skattundanskota og 
tillögur til aðgerða. Bls. 7. Sótt af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-
572d-11e7-941c-005056bc530c 
43 Sama heimild. Bls. 6.  
44 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 20. júní). Skýrsla starfshóps um umfang skattundanskota og 
tillögur til aðgerða. Bls. 7. Sótt af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-
572d-11e7-941c-005056bc530c 
45 Til dæmis þegar tekjur eru ekki taldar fram til skatts eða meiri kostnaður er talinn til gjalda en 
raunverulega er til staðar.  
46 Dæmi um það er þegar persónulegur kostnaður er gjaldfærður í rekstri. 
47 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1999). Bls. 220.  
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Skattasniðganga er keimlík hugtakinu skattaskipulagningu, sem einnig hefur verið 

kallað skattafyrirhyggja (e. tax planning), en munurinn felst í því að með 

skattaskipulagningu eru lögfestar reglur notaðar til þess að hljóta fyrirséð 

skattahagræði.4849 Skattahagræði getur þó verið ólögmætt skattalega, ef eini tilgangur 

ákvörðunar í rekstri sé að hagnast, en um slíkt var deilt í dómi Hæstaréttar í máli nr. 

202/2000.  

5.2 Skattsvik í virðisaukaskatti 

Virðisaukaskattssvik eiga sér stað með ýmsu móti og í allskonar viðskiptum. Þau geta 

farið fram í viðskiptum til endanlegra neytenda (e. business-to-consumer) líkt og t.a.m. 

á börum, veitingastöðum, leigubílum eða smásölubúðum. Í slíkum viðskiptum er 

algengast að skattskyld velta sé ekki talin fram og sé stungið undan. Í viðskiptum milli 

fyrirtækja (e. business-to-business) er algengt að frádráttarbær kostnaður sé oftalinn. 

Þá eru líka komin nýleg tegund viðskipta sem fara í gegnum svokallað deilihagskerfi 

(e. sharing economy), þar sem erfitt getur verið að koma auga á atvinnurekstur.50 Með 

slíkri þjónustu finna kaupendur vöru eða þjónustu sem þeir leita eftir í gegnum veitur 

eða gagnagrunn þar sem báðir aðilar, kaupandi og seljandi eru skráðir, líkt og 

gistiþjónustu Airbnb, og ökuþjónustu Uber.51 

Algeng skattsvik í virðisaukaskatti er t.d. þegar reynt er að hagræða skilum á 

virðisaukaskattsgreiðslum með óheiðarlegum hætti, en enn algengara er að reynt sé að 

misnota endurgreiðslur á innskatti með það að markmiði að draga að sér fjárhæðir úr 

ríkissjóði.52 Í máli Héraðsdóms Reykjaness nr. S-126/2016 voru aðilar m.a. sakfelldir 

fyrir stórfellt skattalagabrot þar sem meiri háttar misnotkun hafði átt sér stað á 

endurgreiðslum á innskatti úr ríkissjóði. 

                                                

48 Australian Taxation Office. (2016, 13. september). Tax planning vs tax avoidance. Sótt 20. maí 2019 
af https://www.ato.gov.au/General/Tax-planning/Tax-planning-vs-tax-avoidance/ 
49 T.d. líkt og heimild til nýtingar rekstrartaps í samruna, eða heimild til að telja virðisaukaskatt af 
aðföngum til frádráttarbærs innskatts.  
50 OECD. (2017). Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud. Bls. 7. Sótt 27. apríl 2019 
af http://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf 
51 Money Crashers. (e.d.). What Is The Sharing Economy – Example Companies, Definition, Pros & 
Cons. Sótt 28. apríl 2019 af https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/ 
52 Í máli Héraðsdóms Reykjaness nr. S-126/2016 voru aðilar m.a. sakfelldir fyrir stórfellt skattalagabrot 
þar sem meiri háttar misnotkun hafði átt sér stað á endurgreiðslum á innskatti úr ríkissjóði.  
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5.3 Skattsvik og skattundanskot á Íslandi 

Líkt og í öðrum löndum er skatti skotið undan hér á landi af öllum skattstofnum. Í 

tengslum við skattsvik og skattundanskot hafa verið unnar fimm skýrslur sem fjalla um 

skattsvik og skattundanskot og í tilviki fjögurra þeirra beindist könnunin að skattsvikum 

og skattundanskotum í heild sinni hér á landi, óháð skattstofni, en ein skýrslan beindist 

sérstaklega að virðisaukaskatti og var hún unnin nokkrum árum eftir upptöku hans hér 

á landi. Í grófum dráttum var þeim nefndum sem unnu að gerð skýrslnanna, ætlað að 

kanna umsvif skattsvika og skattundanskota í landinu og koma með tillögur að 

breytingum til batnaðar. 

Hér á landi hafa verið sett ýmis ákvæði laga með það að markmiði að fyrirbyggja 

skattasniðgöngu, en meðal þeirra eru ákvæði 1. mgr. 8. gr. og 9. gr. vskl. þar sem annars 

vegar er kveðið er á um úttekt eiganda úr fyrirtæki sínu til eigin nota og hins vegar er 

kveðið á um viðskipti milli skyldra eða tengdra aðila. Í slíkum tilvikum ber við 

ákvörðun á skattverði að miða við almennt gangverð án virðisaukaskatts, eða almennt 

gangverð í samskonar viðskiptum milli ótengdra aðila. Í athugasemdum við 9. gr. 

frumvarps þess er varð að virðisaukaskattslögunum kom fram að ákvæðinu væri ætlað 

að koma í veg fyrir að skattgreiðslur séu lækkaðar með óeðlilegri verðlagningu.53 

5.3.1 Refsingar við skattsvikum og skattundanskotum 

Í 40. gr. vskl. er að finna refsiákvæði virðisaukaskattslaganna. Kemur þar fram að skýri 

skattskyldur maður viljandi eða af stórkostlegu hirðuleysi rangt eða með villandi hætti 

frá einhverju sem skipt getur um virðisaukaskatt sinn, afhendi hann eða 

virðisaukaskattsskýrslu ekki á lögboðnum tíma ber honum að greiða fésekt sem skal 

vera að lágmarki tvöföld fjárhæðinni sem um ræðir, en að hámarki tíföld sú fjárhæð. 

Séu brot sem þessi stórfelld ber að ákvarða refsingu í samræmi við 1. mgr. 262. gr. hgl., 

en samkvæmt því geta slík brot varðað viðurlögum sem geta falist í greiðslu fésekta 

eða jafnvel að aðili þurfi að þola refsingu á borð við fangelsisvist í allt að 6 ár. Til að 

refsing verði dæmd samkvæmt greininni þarf brotið þó að hafa verið framið af ásetningi 

eða stórfelldu gáleysi og þarf brotið auk þess að teljast vera meiri háttar. Til að vera 

talið sem slíkt þarf það að lúta að verulegum fjárhæðum, verknaður hafi verið framinn 

                                                

53 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf. [Sótt á vefinn 17.8.2018].  
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með sérstaklega vítaverðum hætti, eða að aðstæður hafi verið með þeim hætti að þær 

auki við saknæmi brotsins sbr. 4. mgr. 262. gr. hgl.54 Brot getur þó einnig talist meiri 

háttar á grundvelli ákvæðisins hafi aðili sem dæma á til refsingarinnar, áður verið 

dæmdur sekur fyrir samskonar brot eða annað brot sem fellur undir ákvæði 

greinarinnar. 

Vanræki maður af stórkostlegu hirðuleysi eða ásetningi að halda tilsett bókhald eins og 

honum ber samkvæmt lögunum, ber honum að sæta sekt á grundvelli ákvæða laga nr. 

145/1994, um bókhald, nema sekt samkvæmt 2. mgr. 262. gr. hgl. sé þyngri. Sé önnur 

upplýsingagjöf, upplýsingaskylda og tilkynningaskylda vanrækt með ásetningi eða 

stórkostlegu hirðuleysi skal aðili sæta sektum samkvæmt ákvæðinu. 

  

                                                

54 Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 780/2014 kom fram að brot ákærðu hafi verið framið af stórkostlegu 
hirðuleysi og að fjárhæðin sem um ræddi í ákæru teldist meiriháttar í skilningi 3. mgr. 262. gr. hgl. 
Væri brot ákærðu því með réttu fellt undir 1. mgr. 262. gr. hgl. 
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6 Skatteftirlit og skattrannsóknir 

Hér á eftir verður farið yfir hvað felst í skatteftirliti annars vegar og skattrannsóknum 

hins vegar, og málsmeðferð mála sem þessara.  

Þó að í daglegu tali sé ekki gerður mikill greinarmunur á skatteftirliti annars vegar og 

skattrannsóknum hins vegar, þá er reyndin sú að milli þessara tveggja hugtaka býr 

mikill munur. 55  Þrátt fyrir það hlýtur að vera ljóst að bæði skatteftirlit og 

skattrannsóknir eru mikilvægir þættir í því að koma í veg fyrir skattsvik og 

skattundanskot og eru nauðsynlegir til þess að geta haldið uppi góðu og sanngjörnu 

velferðarkerfi.  

Steingrímur J. Sigúfsson, flokksmaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, hafði 

orð á því í ræðu sem hann flutti 1. febrúar 2016, við 389. mál á 71. fundi 145. 

löggjafarþings þegar fjallað var um skatteftirlit og skattrannsóknir, að það væri yfir 

allan vafa hafið að góð fjárfesting væri fólgin í því að efla skatteftirlit og 

skattframkvæmd. Hann ítrekaði að það væri ekki eingöngu góð fjárfesting, heldur 

einnig réttlætismál fyrir þá aðila sem greiða skatta sína með heiðarlegum hætti. Það 

væri afsiðandi að horfa upp á aðra aðila sem gerðu það ekki með sama hætti.56  

6.1 Skatteftirlit 

Í 102. gr. tskl. kemur fram að skatteftirlit annist ríkisskattstjóri samkvæmt ákvæðum 

tskl. en einnig á grundvelli ákvæða annarra laga um skatta og gjöld sem eru á hans 

framkvæmdarsviði. Um skilgreiningu á því hvað felist í skatteftirliti er bæði fjallað í 

fyrrnefndri 102. gr. tskl., en einnig í 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 373/2001, um 

framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna.57 Skilgreiningin hljómar á sama veg, það 

er að með skatteftirliti er átt við hvers kyns könnun á réttmæti skattskila58, hvort sem 

                                                

55 Fjármálaráðuneytið. (1993, september). Skýrsla nefndar um umfang skattsvika og tillögur um 
aðgerðir gegn þeim. Bls. 22.  
56 Fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra um skatteftirlit og skattrannsóknir, þskj. 525, 389. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160201T163551.html. 
[Sótt á vefinn 14.10.2018]. 
57 Hér eftir „skatteftirlits- og skattrannsóknarreglugerðin“, en reglugerðin er sett með stoð í 121. gr. 
tskl. 
58 Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. skatteftirlits- og skattrannsóknarreglugerðarinnar felst könnun á réttmæti 
skattskila til að mynda í því að bera saman upplýsingar, sem skattyfirvöld hafa með höndum, við 
skattframtöl og aðrar skýrslur skattaðila, auk þess að grafast fyrir um réttmæti frádráttarliða, innskatts 
og krafna um endurgreiðslu. Getur könnunin einnig falið í sér könnun á bókhaldsgögnum og bókhaldi, 
öflunar frekari gagna frá skattaðilum eða öðrum auk þess að kanna skil skattaðila svo sem á 
virðisaukaskatti og öðrum gjöldum. 
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það er fyrir eða eftir álagningu opinberra gjalda, auk samtímaeftirlits 59  með 

rekstraraðilum, að meðtöldum öðrum aðgerðum sem hafa þann tilgang að tryggja skil 

skattaðila á lögboðnum skýrslum, upplýsingum um skattstofn eða upplýsingum um 

skattskyldu manna og lögaðila. Ríkisskattstjóri fer einn með yfirstjórn skatteftirlitsins 

á öllu landinu samkvæmt ákvæðinu, sbr. einnig 1. gr. skatteftirlits- og 

skattrannsóknarreglugerðarinnar. Skatteftirliti er skipt upp í innra og ytra skatteftirlit 

en í innra skatteftirliti eru skattyfirvöld að skoða gögn þeim hafa þegar borist, en með 

ytra skatteftirliti er átt við þegar skattyfirvöld fara í vettvangskönnun hjá skattaðilanum 

sjálfum og skoða bókhald og gögn, taka skýrslutökur af skattaðilunum og öðrum til 

þess að sannreyna þau gögn sem fyrir liggja vegna skattskila og upplýsinga frá 

hlutaðeigandi.60 

Í 94. gr. tskl. sem og samsvarandi ákvæði í 38. gr. vskl., er fjallað um upplýsingaskyldu 

skattaðila gagnvart skattyfirvöldum61. Samkvæmt ákvæðunum hvílir skylda á öllum 

aðilum að afhenda skattyfirvöldum allar upplýsingar og gögn sem þau óska eftir, 

ókeypis og á því formi sem yfirvöld óska eftir. Er upplýsingaskyldan óháð því hvort 

upplýsingarnar varða aðilann sem upplýsinganna er óskað frá, eða varði þriðja aðila. 

Geta skattyfirvöld farið fram á að aðili framvísi bókhaldi sínu og öðrum 

bókhaldsgögnum, auk annarra gagna á borð við samninga og bréf. 62  Þá geta 

skattyfirvöld haft aðgang að starfsstöðvum framtals- eða e.a. virðisaukaskattsskyldra 

                                                

59 Samtímaeftirlit felur í sér athugun á bókhaldi rekstraraðila auk þess að veita þeim leiðbeiningar þar 
sem meðal annars er lögð áhersla á áður ákveðin atriði á borð við tekjuskráningu, skil á staðgreiðslu, 
launabókhald og skil á virðisaukaskatti. Þá felst einnig í samtímaeftirliti athugun á notkun á eignum 
rekstraraðila svo sem til að kanna hvort ástæða sé til að telja notkunina sem skattskyld hlunnindi 
starfsmanna sbr. 3. mgr. 2. gr. skatteftirlits- og skattrannsóknarreglugerðarinnar.  
60 Fjármálaráðuneytið. (1993, september). Skýrsla nefndar um umfang skattsvika og tillögur um 
aðgerðir gegn þeim. Bls. 22. 
61 Með skattyfirvöldum er átt við ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra. 
62 Deilt var um hvort skattrannsóknarstjóra ríkisins hefði verið heimilt að haldleggja tölvupóstsamskipti 
í starfsstöð sóknaraðila í dómi Hæstaréttar í máli nr. 487/2003. Ágreiningurinn leit að þessum efnum 
þar sem tölvupóstar framkvæmdastjóra sóknaraðila voru afritaðir í heild án þess að tekið væri tillit til 
þess hvort um væri að ræða tölvupósta tengda einkalífi viðkomandi eða ekki. Var talið að það bryti 
gegn 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífsins sem og að skattrannsóknarstjóri hefði farið umfram 
meðalhóf í aðgerðum sínum. Kom fram í dómi héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti að 
tölvupóstur flokkist til skriflegra orðsendinga eða skriflegra skjala og teljist þar með til gagna sem 
heimilt er að gera upptæk. Varðandi þá málsástæðu sóknaraðila að persónuleg gögn sóknaraðila hafi 
verið í þeim tölvupóstum sem afrituð voru var vísað til tveggja dóma Hæstaréttar, annars vegar Hrd. 
177/2002 og hins vegar Hrd. 178/2002, þar sem fram kom að engu breytti varðandi upptekt gagna þó 
starfsmenn varðveittu persónuleg gögn á vinnustað sínum. Starfsmennirnir bæru þannig óumflýjanlega 
áhættu á því að gögn þeirra kynnu að verða gerð upptæk vegna lögmætra aðgerða opinbers valds. Hefði 
því verið um lögmæta aðgerð skattrannsóknarstjóra að ræða sem hafi ekki brotið gegn friðhelgi 
einkalífs né gegn meðalhófsreglu ssl. 
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aðila, birgðageymslum og geta tekið í skýrslutöku hvern þann sem álitinn er geta veitt 

gagnlegar upplýsingar. 

6.2 Skattrannsókn 

Skattrannsóknarstjóri fer með rannsóknir á skattalagabrotum og rannsóknir á 

skattsvikum hér á landi skv. 1. mgr. 103. gr. tskl. sbr. einnig 39. gr. vskl. og 3. mgr. 1. 

gr. skatteftirlits- og skattrannsóknarreglugerðarinnar. Líkt og greinir í 103. gr. tskl. eru 

rannsóknir á sköttum og gjöldum sem eiga undir önnur stjórnvöld en ríkisskattstjóra að 

leggja á, utan valdsviðs skattrannsóknarstjóra.  

Undir valdsvið hans eiga þó ekki eingöngu rannsóknir á brotum á lögum um skatta og 

gjöld sem ríkisskattstjóri leggur á aðila, heldur einnig rannsóknir á brotum á lögum nr. 

3/2006, um ársreikninga, og lögum um bókhald nr. 145/1994.  

6.3 Málsmeðferð virðisaukaskattsmála 

Meðferð mála vegna virðisaukaskatts geta hafist með ýmsu móti og getur 

málsmeðferðin þar af leiðandi einnig verið mismunandi. Verður hér í örstuttu máli gerð 

grein fyrir málsmeðferð virðisaukaskattsmála.  

Ágreiningsmál á sviði skatta geta hafist með tvennu móti, annars vegar að frumkvæði 

skattyfirvalda og hins vegar að frumkvæði skattaðilans sjálfs. Þó er nær hægt að alhæfa 

að skattsvikamál hefjist ekki af frumkvæði skattaðilans sjálfs. Sé hann að stinga undan 

skatti er ólíklegt að hann fari að gera skattyfirvöldum viðvart eða gera einhverjar 

athugasemdir sem geta leitt yfirvöld til að taka skattamál hans til skoðunar. 

6.3.1 Ríkisskattstjóri 

Ákvörðun ríkisskattstjóra á grundvelli 1. mgr. 25. gr. vskl., er kæranleg til hans innan 

30 daga frá því að virðisaukaskatturinn var ákvarðaður. Kærufrestur telst almennt vera 

frá póstlagningu tilkynningarinnar um ákvörðun á skatti, en hafi slík tilkynning ekki 

verið send miðast kærufresturinn við gjalddaga uppgjörstímabilsins sbr. 1. mgr. 29. gr. 

vskl. Í málsgreininni kemur auk þess fram að kæran þurfi að vera skrifleg og vel 

rökstudd, en einnig að virðisaukaskattsskýrsla, sem send hefur verið til ríkisskattstjóra 

og er fullnægjandi, er flokkuð sem kæra þegar hún varðar áætlun á grundvelli 25. gr. 

vskl., sem fjallað var um í kafla 4.2.2. Einnig er hægt að kæra endurákvörðun 

virðisaukaskatts ef endurákvörðunin fer fram á sama tíma og ákvörðun skv. 26. gr., sem 

fjallað var um í kafla 4.2.2, innan sama 30 daga kærufrests, svo framarlega sem fyrir 
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liggi ekki álagning á grundvelli 98. gr. tskl., skv. 2. mgr. 29. gr. vskl. Í 3. mgr. sömu 

greinar kemur fram að innan tveggja mánaða frá því kærufresti lauk, eigi ríkisskattstjóri 

að kveða upp úrskurð um kæruna sem ber að byggja á rökum, og ber honum að tilkynna 

hann með áreiðanlegum hætti hlutaðeigandi aðila. Þessum úrskurði má svo skjóta til 

yfirskattanefndar á grundvelli 4. mgr. 29. gr. vskl.  

Sé uppi ágreiningur um upphæð skattgreiðslu eða skattskyldu er heimild til staðar í 5. 

mgr. sömu greinar til að skjóta slíkum ágreiningi til dómstóla, en áréttað er í 6. mgr. 

greinarinnar að þrátt fyrir slíka áfrýjun er gjalddaga skattsins ekki frestað og áfrýjunin 

hefur þar að auki ekki í för með sér að aðili losni undan viðurlögum sem á hann hafa 

verið lögð sökum þess að hafa ekki greitt þann skatt sem honum bar. Það kemur ekki 

til þess að lækka fjárhæð greiðslu nema niðurstaðan verði sú fyrir dómi, en er þá 

mismunurinn endurgreiddur. 

6.3.2 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 

Upphaf rannsóknar skattrannsóknarstjóra getur hafist af hans eigin frumkvæði, með 

tilkynningu frá ríkisskattstjóra samkvæmt lokamálsgrein 26. gr. vskl., fyrir tilstilli 

tilvísunar frá lögreglu eða samkvæmt kæru, tilkynningu eða ábendingu frá 

utanaðkomandi aðila líkt og fram kemur í 1. mgr. 11. gr. skatteftirlits- og 

skattrannsóknarreglugerðinni. Kemur einnig fram í 8. gr. reglugerðarinnar að ákveðnir 

annmarkar skulu alltaf tilkynntir til skattrannsóknarstjóra nema ljóst þyki vera að 

ástæða annmarkanna sé almennt gáleysi skattaðila. Þeir annmarkar sem að meginreglu 

skulu alltaf tilkynntir skattrannsóknarstjóra eru í fyrsta lagi þegar tekjur í atvinnurekstri 

eru vanframtaldar eða skattskyld velta er vanframtalin til virðisaukaskatts eða aðrir 

skattstofnar í atvinnurekstrinum eru vanframtaldir. Í öðru lagi ber að tilkynna 

skattrannsóknarstjóra um hafi atvinnurekstur ekki verið tilkynntur skattyfirvöldum þó 

svo að aðila hafi verið bent á að gera slíkt. Ber í þriðja lagi að tilkynna 

skattrannsóknarstjóra séu frádráttarliðir byggðir á röngum eða engum gögnum. Í fjórða 

lagi ef aðili hafi áður sökum sambærilegra atriða sem talin eru athugaverð, verið til 

meðferðar hjá skattyfirvöldum.63 Í fimmta lagi ef innskattsfærslur hafa ranglega verið 

færðar svo sem með því að notast við gögn annarra eða röng gögn. Að lokum ber að 

tilkynna skattrannsóknarstjóra ef endurgreiðslukröfur virðisaukaskatts eru byggðar á 

                                                

63 Nema ef fjárhæðin sem um ræðir er óveruleg. 
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röngum gögnum eða eru að öðrum kosti rangar eða ótrúverðugar. Fram kemur þó í 2. 

mgr. sömu greinar að ríkisskattstjóra sé heimilt að klára mál sem hafa að geyma 

framangreinda annmarka án þess að vísa því til skattrannsóknarstjóra, séu fjárhæðir 

sem um ræðir óverulegar og saknæmi brotsins minniháttar. 

Þegar rannsókn skattrannsóknarstjóra er lokið og hann telur tilefni vera til refsingar 

ákveður hann um hvers konar refsimeðferð málið fær í samræmi við 110. gr. tskl., en 

ákvörðun á því fer eftir því hve alvarlegt brotið er hverju sinni. Á grundvelli ákvæðisins 

getur refsimeðferð máls endað með þrenns konar hætti. Með sektarboði og með lokum 

refsimeðferðar þar sem skattrannsóknarstjóri gerir aðilanum sekt, með kröfu til sektar 

fyrir yfirskattanefnd eða með því að skattrannsóknarstjóri vísi málinu til meðferðar hjá 

lögreglu.  

Þess má geta að á árinu 2017 tók skattrannsóknarstjóri til skoðunar 497 mál en til 

viðbótar bárust embættinu 150 ábendingar. Hér að neðan má sjá yfirlit yfir fjölda mála 

það ár og hvernig aðgerðir vegna þeirra skiptust. 

Fjöldi mála í 

vinnslu í lok 

árs 2017 

Fjöldi mála 

sem ekki var 

aðhafst 

frekar í 

Fjöldi mála 

þar sem 

rannsókn var 

lokið 

Fjöldi mála 

send til 

ríkisskattstjóra 

til endur-

ákvörðunar 

Fjöldi mála 

vísað til 

héraðs-

saksóknara 

Fjöldi mála 

vísað til 

sektarmeðferðar 

hjá 

yfirskattanefnd 

Fjöldi 

sektargerða 

skattrann-

sóknarstjóra 

á árinu 2017 

216 162 119 19 40 36 23 
 

Endurákvörðun skatta í þeim málum sem lauk með endurálagningu nam um 350 m. 

kr.64  

6.3.3 Yfirskattanefnd 

Yfirskattanefnd er sex manna nefnd sem er æðsti úrskurðaraðili innan stjórnsýslunnar 

í þeim málum sem falla innan valdsviðs hennar. Starfar nefndin eftir lögum nr. 30/1992, 

um yfirskattanefnd og öðrum lögum þar sem kveðið er á um verkefni nefndarinnar og 

skyldur hennar.  

                                                

64 Ríkislögreglustjóri. (2019, apríl). Áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. 
Bls. 19. Sótt 15. apríl 2019 af https://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2019/04/%C3%81h%C3%A6ttumat-
peninga%C3%BEv%C3%A6tti_fj%C3%A1rm%C3%B6gnun-
hry%C3%B0juverka_2019.pdf?fbclid=IwAR308fu75SwiGNWRLMf8QawpP-
YNZAfOUChFGrWlmVnVCl3JjCM8GpX3UNk 
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Þeim verkefnum sem nefndinni eru fólgin skv. 2. gr. laganna eru helst að úrskurða í 

kærumálum vegna skatta og gjalda sem lögð eru á af ríkisskattstjóra, kærumálum vegna 

ákvarðana tollstjóra og annarra ákvarðana ríkisskattsstjóra og tollstjóra. Ber nefndinni 

þá einnig að úrskurða í kærumálum annarra stjórnvalda en framangreindra, vegna 

ákvörðunar þeirra á sköttum og gjöldum. Á sviði virðisaukaskatts tekur úrskurðarvaldið 

einna helst til kærumála vegna ákvarðanatöku ríkisskattstjóra hvað varðar skattstofna 

og skatta, og aðrar ákvarðanir hans sem tilteknar eru í lögum. Heimilt er að kæra allar 

ákvarðanir ríkisskattstjóra um álagningu skatta og gjalda, meðal annars 

virðisaukaskatts, sem fyrr segir.  

Þá fer yfirskattanefnd einnig með afgreiðslu mála sem nefndinni berst frá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins með kröfu um sektarákvörðun sökum áætlaðra brota á 

skattalögum og lögum um bókhald og ársreikninga sbr. meðal annars 110. gr. tskl. og 

41. gr. vskl. Svo yfirskattanefnd geti fjallað um mál gjaldanda þarf hann að hafa sýnt 

fram á með sannanlegum hætti að hann sé samþykkur því að málið sé til afgreiðslu af 

yfirskattanefnd líkt og meðal annars kom fram í dómi Hæstaréttar í máli nr. 29/2002.65 

Það kemur því í hendur nefndarinnar að ákveða með úrskurði hvort gjaldanda beri að 

greiða sekt eða hvort kröfu skattrannsóknarstjórans sé hafnað. 

6.3.4 Dómstólar 

Þrátt fyrir að úrskurðir yfirskattanefndar séu endanlegir á stjórnsýslustigi er hægt að 

bera niðurstöðu þeirra og þ.a.l. ríkisskattstjóra undir dómstóla varði ágreiningur þeirra 

skattskyldu og skatthæð, sbr. 5. mgr. 29. gr. vskl. Áréttað er í 6. mgr. greinarinnar að 

þrátt fyrir slíka áfrýjun er gjalddaga skattsins ekki frestað og áfrýjunin hefur þar að auki 

ekki í för með sér að aðili losni undan viðurlögum sem á hann hafa verið lögð sökum 

þess að hafa ekki greitt þann skatt sem honum bar. Það kemur ekki til þess að lækka 

fjárhæð greiðslu nema niðurstaðan verði sú fyrir dómi, en er þá mismunurinn 

endurgreiddur. 

                                                

65 Kom fram í þeim dómi að skattrannsóknarstjóri hafi vísað máli til yfirskattanefndar þar sem átti að 
gera ákærða að greiða sekt vegna brota á vskl. Yfirskattanefnd vísaði málinu frá með úrskurði á þeim 
grundvelli að afstaða ákærða hefði ekki legið fyrir varðandi það hvort málið myndi hljóta meðferð hjá 
yfirskattanefnd. 
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6.3.5 Héraðssaksóknari 

Embætti héraðssaksóknara var komið á fót og hóf störf þann 1. janúar 2016, en er 

héraðssaksóknari einn handhafa ákæruvalds hér á landi, sbr. 1. mgr. 18. gr. laga nr. 

88/2008, um meðferð sakamála. 66  Meðal verkefna embættisins er að starfrækja 

skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, fara með saksókn í málum þar sem brotið er gegn 

almennum hegningarlögum, sér í lagi auðgunarkafla laganna, eða sérrefsilögum, auk 

þess sem hann fer með rannsóknir á alvarlegri efnahagsbrotum, fjármunabrotum og 

brotum sem skattrannsóknarstjóri vísar til hans, líkt og fram kemur í 23. gr. sml. og 8. 

gr. lögreglulaga nr. 90/1996. 

6.3.5.1 Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu 

Líkt og fram kemur í 3. mgr. 8. gr. lögreglulaga, er á skrifstofu fjármálagreininga 

lögreglu, sem fellur undir verksvið héraðssaksóknara, tekið á móti tilkynningum 

samkvæmt pþl. og eru tilkynningarnar greindar og í framhaldi af því vísað til frekari 

meðferðar hjá viðkomandi yfirvaldi. Vísast til kafla 8.1.3 til frekari umfjöllunar um pþl. 

  

                                                

66 Hér eftir „sml.“. 
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7 Tekjutap af virðisaukaskatti 

Með svokölluðu skattagapi (e. Compliance Gap) eða virðisaukaskattsgapi (e. VAT 

Compliance Gap), er átt við mismuninn milli tekna sem aflað væri með fullkomnum 

skattskilum í gildandi skattkerfi, og þeim tekjum sem raunverulega er aflað.67  

Virðisaukaskattsgapið gefur því mynd af þeim tekjum sem ríki ná ekki að afla, en það 

eru margir þættir sem leitt geta til þess tekjutaps en einna helst má nefna skattsvik, 

skattundanskot, rangan útreikning, gjaldþrot, ógjaldfærni sem og aðra þætti.68 Í gegnum 

tíðina hefur gapið einna helst orsakast vegna hefðbundinna skattundanskota og 

skattasniðgöngu, en á síðustu árum, sökum aukinnar rafvæðingar og aukinna 

milliríkjaviðskipta, hafa glæpamenn og glæpasamtök herjað í auknum mæli á 

virðisaukaskattskerfi ríkja. Þar hafa farið fremst í flokki svik þar sem seljandi vöru 

innheimtir virðisaukaskatt af söluverði vöru en lætur sig hverfa án þessa að standa skil 

á honum í ríkissjóð (e. Missing Trader Fraud), eða svokölluð hringekjusvik (e. 

Carousel Fraud).69 Hringekjusvikin felast raunar í því að vara er keypt erlendis frá og 

erlendi seljandinn leggur ekki virðisaukaskatt á vöruna þar sem um útflutning er að 

ræða, en kaupandinn, sem er svikahrappurinn í sölukeðjunni, í hinu landinu selur hana 

svo áfram með virðisaukaskatti. Í stað þess að skila þeim virðisaukaskatti til yfirvalda 

lætur seljandinn sig hverfa svo ríkið verður af þeim skatttekjum.70 Sá sem kaupir vöruna 

af svikahrappinum selur hana svo áfram með virðisaukaskatti og keðjan heldur þannig 

áfram og yfirvöld verða fyrir tapi þar sem þeir verða að endurgreiða kaupandanum 

virðisaukaskattinn sem innskatt þar sem reikningur þeirra fyrir vörunni er lögmætur.71 

Sé þessum viðskiptum haldið áfram og þau síendurtekin, milli sömu aðila og með sömu 

vörur, er talað um að svikin séu orðin að hringekjusvikum.72 Telja má að þessi tegund 

                                                

67 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 20. júní). Skýrsla starfshóps um umfang skattundanskota og 
tillögur til aðgerða. Bls. 6. Sótt af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-
572d-11e7-941c-005056bc530c 
68 OECD. (2016). Consumption Tax Trends 2016: VAT/GST and excise rates, trends and policy issues. 
Bls. 33. Sótt 30. september 2018 af https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-
2016_ctt-2016-en#page35 
69 Sama heimild. 
70 OECD. (2017). Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats. Bls. 22. Sótt 28. 
október 2018 af https://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-
and-threats.pdf  
71 IBFD International Bureau of Fiscal Documentation. (2014, september/október). Tackling VAT 
Fraud. Bls. 258. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2014_05_int_1.pdf  
72 Sama heimild. 
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af virðisaukaskattssvikum sé fýsileg fyrir óprúttna aðila þar sem er erfitt er fyrir 

skattyfirvöld að koma auga á það hvar svikin eiga upptök sín þar sem seljandinn, sem 

lætur sig hverfa, er oft á tíðum einungis starfandi í stuttan tíma.73  

Með aukinni tækniþróun er nú orðið mögulegt að breyta bókhaldskerfum og er í 

auknum mæli farið að koma fyrir í bókhaldskerfum leyndum forritum eða verkfærum 

sem gera aðilum kleift að hagræða með óheiðarlegum hætti bókhaldi fyrirtækisins. 

Hægt er að breyta fjárhæðum á greiðslukvittunum sem gert er meðal annars í þeim 

tilgangi að lækka virðisaukaskatt en einnig dregur það úr skattskyldum tekjum félagsins 

svo það sýnist vera með lægri hagnað en það er í raun.74 Í því sambandi er einnig vert 

að nefna að aðilar eru í auknum mæli farnir að útbúa falsaða og tilhæfulausa reikninga 

í sama tilgangi og að framan greinir, til að lækka skattskyldan hagnað og jafnvel til að 

svíkja út úr skattyfirvöldum ólögmætar endurgreiðslur á virðisaukaskatti. Í gegnum 

tíðina hefur verið tiltölulega auðvelt að útbúa falsaða og tilhæfulausa reikninga, en 

breytingin frá því þá felst einna helst í því að nú geta þeir verið nær óaðgreinanlegir frá 

alvöru reikningum sökum aukinnar tölvunotkunar og þjónustu á netinu.75 Einnig eru til 

staðar fyrirtæki sem halda tvöfalt bókhald þar sem annað þeirra er ætlað 

skattyfirvöldum, en í því bókhaldi hefur færslum til dæmis verið eytt út í þeim tilgangi 

að komast hjá skattlagningu, á meðan hinu bókhaldinu er haldið réttu til að geta sýnt 

hugsanlegum kaupanda að fyrirtækinu réttar sölutölur þess.76  

Þrátt fyrir að skattyfirvöld hafi í reynd heimild til að yfirfara hvern og einn einasta 

reikning sem liggur að baki bókhaldi aðila, og bera saman við gögnin sem liggja að 

baki hjá gagnaðilanum þá er það gífurlega tímafrekt auk þess að þarfnast 

umfangsmikillar gagnaöflunar.77  

                                                

73 Europol. (e.d.). MTCI (Missing Trader Intra Community) Fraud. Sótt 25. apríl 2019 af: 
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-
trader-intra-community-fraud 
74 OECD. (2013). Electronic Sales Suppression: A Threat to Tax Revenues. Bls. 13-15. Sótt 10. janúar 
2019 af http://www.oecd.org/ctp/crime/ElectronicSalesSupression.pdf 
75 OECD. (2017). Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats. Bls. 19-20. Sótt 
28. október 2018 af https://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-
opportunities-and-threats.pdf 
76 OECD. (2013). Electronic Sales Suppression: A Threat to Tax Revenues. Bls. 13-15. Sótt 10. janúar 
2018 af http://www.oecd.org/ctp/crime/ElectronicSalesSupression.pdf 
77 OECD. (2017). Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud. Bls. 18. Sótt 27. apríl 2019 
af http://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf 
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8 Varnir gegn skattsvikum og skattundanskotum 

Nú standa skattyfirvöld víðs vegar í heiminum frammi fyrir mikilli áskorun sem felst í 

því að ná eftir fremsta megni að aðlaga sig af ferli hnattvæðingarinnar, starfrænni 

verslun og viðskiptum skattþegna. Umfang slíkra viðskipta sem og fjármagnið sem á í 

hlut er að aukast á hverjum degi á gífurlegum hraða, en í sama hlutfalli eykst kostnaður 

skattyfirvalda til að ná að greina og reyna að koma í veg fyrir skattsvik.78  

Hér á eftir verður byrjað að fara yfir helstu aðgerðir og breytingar sem farið hefur verið 

í hér á landi í baráttunni við skattsvik og skattundanskot í virðisaukaskatti og að því 

loknu verður farið yfir það sem er að gerast út í heimi í þeim efnunum. 

8.1 Aðgerðir hérlendis síðustu ár 

Á síðustu tíu árum hafa ýmsar breytingar verið gerðar á íslenskri 

virðisaukaskattslöggjöf til þess að reyna með einhverju móti að sporna gegn 

skattsvikum, skattundanskotum og tekjutapi ríkissjóðs. Byrjað verður á að fara gróflega 

yfir niðurstöður skýrslna sem unnar hafa verið með það að markmiði að greina skattsvik 

og skattundanskot, og ná að sporna gegn þeim. Síðar verður farið yfir þær 

lagabreytingar sem hafa átt sér stað síðast liðin tíu ár með það að markmiði að sporna 

gegn skattsvikum og skattundanskoti á sviði virðisaukaskatts. 

8.1.1 Skýrslur um skattsvik og skattundanskot 

Hér á landi hafa verið unnar nokkrar skýrslur sem fjallað hafa um skattsvik og 

skattundanskot hér á landi, bæði hvað virðisaukaskatt og aðra íslenska skattstofna. 

8.1.1.1 Skýrslan frá árinu 1986 

Fyrsta skýrslan var unnin á árunum 1984-1986 af svokallaðri skattsvikanefnd sem var 

falið að kanna umfang skattsvika hér á landi, en á tíma skýrslunnar var söluskatturinn 

enn við líði. Var nefndinni einnig falið að kanna álitlegustu leiðirnar til að koma í veg 

fyrir skattsvik.79  

                                                

78 Nota Fiscal Eletrônica. (e.d.). About NF-e. Sótt 15. janúar 2019 af 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/sobreNFe.aspx?tipoConteudo=HaV+iXy7HdM=#A8Z 
FhBIu/eo= 
79 Skýrsla fjármálaráðherra um störf nefndar sem kannaði umfang skattsvika, sbr. ályktun Alþingis 3. 
maí 1984, þskj. 909, 443. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0909.pdf. [Sótt á vefinn 10. september 2018]. Bls. 1-2.  
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Umfang söluskattssvikanna var áætlað um 11% af heildar skiluðum söluskatti á árinu, 

en meðal tillaga nefndarinnar að úrbótum var að endurskoða ákvæði um refsingu og 

álag og starfrækja eftirlitssveit með sérhæfðum skattrannsóknarmönnum til að gera 

skyndikannanir á bókhaldi fyrirtækja.80 Skattsvikin voru helst talin stafa af aukinni 

skattbyrði, flóknu skattkerfi og því að lítil áhætta fælist í skattsvikum samanborið við 

mikinn hagnað sem fylgdi þeim.81 Eftirliti með skattsvikum væri mjög ábótavant, lítið 

væri af starfsfólki með næga þekkingu og það vantaði upp á nútímaleg vinnubrögð.82  

Kom fram að margvíslegar frádráttar- og undanþáguheimildir hefðu í för með sér að 

auðvelt væri að skjóta undan skatti og taldi nefndin þar að auki að aukin 

skattaívilnunarákvæði á einstaka hópa hefði þau áhrif að réttlætiskennd annarra 

skattgreiðanda færi minnkandi.83 Aðilar hér á landi væru umburðarlyndari gagnvart 

hinum ýmsu tegundum efnahagsbrota og þau ekki litin sömu augun og líkamsárásir eða 

þjófnaður svo dæmi séu tekin. Sennilega orsakaðist það vegna þess að sjaldan kæmist 

upp um efnahagsbrot og þau væru ekki áberandi í umræðunni.84 Mikið misræmi væri 

milli réttarframkvæmda yfirvalda og lagaheimilda, sem leiddi sennilega af skorti af 

starfsfólki og búnaði til skatteftirlits- og rannsókna. 85  Mestu máli gæti þó skipt í 

baráttunni við skattsvikin að eftirlit með álagninu skatta væri með þeim hætti að 

skattaðilar bæru virðingu skattkerfinu.86 

8.1.1.2 Skýrslan frá árinu 1993 

Önnur skýrslan var unnin á árunum 1992-1993, einnig af skattsvikanefnd. Var 

nefndinni falið að meta umfang skattsvika, kanna hvað hafi breyst í skattframkvæmd 

og löggjöf, frá árinu 1985 þegar fyrri skýrsla var unnin, sem áhrif gæti haft á möguleg 

skattsvik.87  

                                                

80 Skýrsla fjármálaráðherra um störf nefndar sem kannaði umfang skattsvika, sbr. ályktun Alþingis 3. 
maí 1984, þskj. 909, 443. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0909.pdf. [Sótt á vefinn 10. september 2018]. Bls. 4-5.  
81 Sama heimild. Bls. 31-32. 
82 Sama heimild. Bls. 36-37.  
83 Sama heimild. Bls. 31-32. 
84 Sama heimild. Bls. 33.  
85 Sama heimild. Bls. 34-25.  
86 Sama heimild. Bls. 31-32. 
87 Fjármálaráðuneytið. (1993, september). Umfang skattsvika og tillögur um aðgerðir gegn þeim. Bls. 
5. 
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Skráðir aðilar á virðisaukaskattsskrá88 voru u.þ.b. helmingi fleiri en höfðu verið skráðir 

í söluskattskerfinu. Að þeim sökum væri mun meiri þörf á frekara eftirliti en áður hafi 

verið og fleiri atriði væru í virðisaukaskattskerfinu sem þörfnuðust eftirlits. Þar helst 

voru taldar neikvæðar virðisaukaskattsskýrslur, endurgreiðslur úr ríkissjóði og flóknari 

eftirlitsþættir líkt og með virðisaukaskatti af eigin notum í byggingarstarfsemi. 

Skattyfirvöld töldu rekstraraðila þá í auknum mæli færa útgjöld til innskatts sem ekki 

tengdust starfseminni sjálfri til að lækka útskatt og skil í ríkissjóð, eða jafnvel til að 

innskattur yrði hærri en útskattur og rekstraraðilinn fengi endurgreiðslu úr ríkissjóði.89 

Þrátt fyrir það hafði umfang skattsvika farið lækkandi frá fyrri skýrslu 90  en 

skattasiðferði hefur versnað til muna þar sem þátttakendum í skattsvikum hefði fjölgað 

mikið milli ára.91 

Voru ástæður skattsvika taldar geta verið af mörgum meiði en það sem kom fram líkt 

og í fyrri skýrslum var að skattkerfið væri flókið og að ýmis álitamál kæmu upp í 

framkvæmd virðisaukaskatts og of mörg atriði í framkvæmd hans væru háð mati. 

Skattaðilar væru þá fljótir að átta sig á því ef framkvæmd er ekki nógu góð og nýta sér 

í því skyni eins mikið og hægt er þá galla sem á framkvæmdinni kunna að vera líkt og 

t.a.m. eftirlit með innskatti fyrirtækja.92 Kom fram að breitt bil væri milli heimilda 

skattalaga og framkvæmdar. Dómar skattsvikamála væru vægari en dómar svipaðra 

málaflokka og viðhorf almennings og réttarkerfisins sjálfs væri annað í garð 

skattalagabrota en annarra brota. Væru varnaðaráhrifin því lítil.93  

Meðal tillaga nefndarinnar til að draga úr skattsvikum var hugarfarsbreyting 

almennings gagnvart skattsvikum og jafnvel umbun til aðila fyrir að deila 

hugarfarsbreytingunum meðal almennings, svo sem með afslætti af sköttum.94  

Umsagnir hagsmunaðila voru á svipaða vegu, þ.e. að framkvæmd refsiákvæða þyrfti að 

vera virkari og mætti þyngja þau svo aðilar teldu sig ekki geta hagnast svo auðveldlega 

á svikunum. Þá þyrfti að kynna refsidóma fyrir almenningi og upplýsa almenning um 

                                                

88 Búið var að taka upp virðisaukaskattskerfið. 
89 Fjármálaráðuneytið. (1993, september). Umfang skattsvika og tillögur um aðgerðir gegn þeim. Bls. 
17. 
90 Sama heimild. Bls. 12. 
91 Sama heimild. Bls. 16. 
92 Sama heimild. Bls. 21. 
93 Sama heimild. Bls. 25. 
94 Sama heimild. Bls. 34. 
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skatteftirlit og niðurstöður þess, en allir þessir þættir myndu skapa varnaðaráhrif.95 

Fleiri töldu að auka þyrfti eftirlit með skattsvikum og skattundanskotum en miklu máli 

skipti í því samhengi hæfi starfsmanna til verksins. Eftirlit þyrfti þá einnig að beinast í 

minna mæli að þeim sem stæðu í skilum og væru í löglegri starfsemi. Jafnframt ætti 

eftirlit að vera meira á rekstraraðila en einstaklinga þar sem fjárhæðir í þeim málum 

gætu verið mun hærri. Þá kom fram að aðilar sem stæðu eðlilega og samviskusamlega 

í skilum yrðu undir í samkeppni vegna undirboða aðila sem svíkja undan skatti.96  

8.1.1.3 Skýrsla virðisaukaskattsnefndarinnar frá árinu 1999 

Þriðja skýrslan var unnin á árunum 1999-2000 en var það svokölluð 

Virðisaukaskattsnefnd sem fór með framkvæmdina. Líkt og nafn skýrslunnar bar með 

sér voru skattsvikin skoðuð út frá sjónarhóli virðisaukaskatts sem tekinn var upp árið 

1990, og tók nefndin til skoðunar hvort virðisaukaskatturinn hafi skilað sínu og uppfyllt 

þær væntingar sem til hans voru gerðar.97 Verkefni nefndarinnar fólust einna helst í að 

skoða upplýsinga- og vinnslukerfi virðisaukaskatts, eftirlit með skilum á 

virðisaukaskatti, tekjur af virðisaukaskatti, lög um virðisaukaskatt og hvort þörf væru 

á aukningu á mannafla í tengslum við virðisaukaskattskerfið.98 

Niðurstaða nefndarinn var sú að ekki þyrfti að leggjast í breytingar á lögum en það var 

samt sem áður talið nauðsynlegt að auka við eftirlitsþáttinn og styrkja hann. 99  Í 

skýrslunni kom fram að skattsvik af virðisaukaskattsskyldri veltu væru á bilinu 6-8% 

og væru ekki gefinn upp til skatts.100 

Í skýrslunni kom fram að væntingar til virðisaukaskattsins hafi í megindráttum staðist 

en um undanskot frá skatti var tekið fram að svo virtist sem þau hafi verið 

umfangsminni þegar skýrslan var unnin heldur en árin á undan og undir lok 

söluskattsins. Þrátt fyrir það höfðu komið upp skattsvikamál af alvarlegum toga sem 

hefðu þær aukaverkanir að þörf væri á aukningu við mannafla innan 

                                                

95 Fjármálaráðuneytið. (1993, september). Umfang skattsvika og tillögur um aðgerðir gegn þeim. Bls. 
55-62. 
96 Sama heimild. Bls. 61. 
97 Fjármálaráðuneytið. (2000, mars). Framkvæmd virðisaukaskatts, nefndarálit. Bls. 7-8. Sótt af 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041113143536/http:/www2.stjr.is/fr/vskskyrsla.PDF 
98 Sama heimild. Bls. 7-8.  
99 Sama heimild. Bls. 83.  
100 Sama heimild. Bls. 58. 
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virðisaukaskattskerfisins svo framkvæmd hans væri með sem bestu móti og svo hægt 

væri að halda skattundanskotum í lágmarki.101 

Taldi nefndin að virðisaukaskattsskil hefðu farið batnandi á þeim grundvelli að hlutfall 

rauntekna af reiknuðum virðisaukaskatti hafi farið hækkandi milli ára. Tap sökum 

skattsvika og skattundanskota var áætlað 6-8% af reiknuðum virðisaukaskattsstofni 

sem á þeim tíma sem skýrslan var skrifuð jafngilti það tekjutapi upp á 4-6 milljarða 

króna.102 Í skýrslunni kom einnig fram að 75% þeirra aðila sem velta var áætluð103 á, 

skiluðu að lokum skýrslum og af þeim skýrslum voru 9% þar sem upphafleg áætlun 

stóð eftir sem álagning. Þ.e.a.s var eingöngu 9% áætlaðs skatts sem skilaði sér í 

álögðum skatti.104 

8.1.1.4 Skýrslan frá árinu 2004 

Fjórða skýrslan var unnin á árunum 2002-2004. Nefndin sem fór með gerð þeirrar 

skýrslu var ætlað að kanna hvernig skattsvik, skattasniðganga og dulin 

efnahagsstarfsemi hafi, frá því skýrslan á undan var unnin, þróast eftir skattategundum, 

atvinnugreinum, landsvæðum og í samanburði við aðrar þjóðir og þá einnig hvernig 

tekjutap ríkis og sveitarfélaga hafi verið að þeim sökum. Var nefndinni einnig ætlað að 

kanna helstu ástæður fyrir skattundandrætti og kanna að hve miklu leyti rekja mætti 

skattundandráttinn til skattalaga annars vegar og skattframkvæmdar hins vegar.105  

Í skýrslunni kom fram að breytingar í efnahagslífinu, svo sem með breyttum háttum í 

efnahagslífinu og auknum möguleikum til viðskipta við erlenda aðila, gætu möguleikar 

til skattsvika aukist í tengslum við hnattvæðingu hagkerfisins.106 Þá kom meðal annars 

fram að viðhorfa almennings til skattsvika hafi ekki mikið breyst frá fyrri könnunum 

og svipað stór hluti skattgreiðenda og í fyrri könnunum teldi skattsvik ekki vera 

alvarlegan hlut og eru tilbúnir að taka þátt í slíkum aðgerðum ef ekki sé hætta á að upp 

komist um svikin. Skattrannsóknir hafi aftur á móti verið efldar síðustu árin, refsingar 

                                                

101 Fjármálaráðuneytið. (2000, mars). Framkvæmd virðisaukaskatts, nefndarálit. Bls. 9. Sótt af 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041113143536/http:/www2.stjr.is/fr/vskskyrsla.PDF  
102 Sama heimild. Bls. 10.  
103 Áætluð velta kallast það þegar ríkisskattstjóri áætlar aðila veltu og þá einnig í framhaldinu skatta, 
sem ekki hefur staðið fullnægjandi skil á virðisaukaskattskýrslu, eða hefur ekki skilað slíkri skýrslu yfir 
höfuð, fyrir álagninu. Heimild: Sama heimild. Bls. 38.  
104 Sama heimild. Bls. 38.  
105 Skýrsla starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi, þskj. 664, 442. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/131/s/0664.html. [Sótt á vefinn 10. september 2018]. Kafli 1. 
106 Sama heimild. Kafli 13. 
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orðið strangari og varnaðaráhrif aukist með hertari framkvæmd og birtingu refsidóma í 

skattsvikamálum.107 

Atriði sem talin voru í skýrslunni geta leitt til frekari skattsvika voru þættir á borð við 

flóknar reglur og misræmi í skattlagningu og alþjóðavæðing með milliríkjaviðskiptum. 

Þó eflt hafi verið við skattrannsóknir standi skatteftirlitið eftir. Aðhald sé að þeim 

sökum minna og ólíklegra að upp komist um skattsvik. Taldi nefndin þá að viðhorf 

sérfræðinga á borð við lögfræðinga, endurskoðenda og stjórnenda fyrirtækja, hafi 

versnað þar sem ráðgjöf þeirra felist í sífellt auknari mæli í því að aðstoð við að komast 

undan skattlagningu með eðlilegum hætti.108  

Taldi nefndin að mikilvægt væri að stjórnvöld úthluti skattyfirvöldum nægilegt 

fjármagn og góð skilyrði til starfa síns, til að reyna að sporna við skattundanskotum 

sem tíðkast og til að geta komið upp um nýjar leiðir til undanskota.109 Sennilega væri 

árangursríkt fyrir skattyfirvöld að hafa uppi áhættugreiningu um skattsvik svo 

skattframkvæmd verði markvissari og beinist meira að þeim aðilum sem líklegri eru til 

undanskota. Efling vélrænnar bókhaldsskoðunar væri mikilvæg, með skoðunarforritum 

sem sérstaklega eru til þess fallin að finna villur og annað einkennilegt í bókhaldi 

aðila.110 Ávinningur af aðgerðum gegn skattsvikum fælist í auknu jafnræði, jafnari 

samkeppnisstöðu, auknum varnaðaráhrifum og meira réttlæti í þjóðfélaginu, að 

undanskyldu augljósa ávinningnum, þeim fjárhagslega.111 

Helstu niðurstöðum nefndarinnar voru að skattsvik í formi óframtalinna tekna hafi að 

öllum líkindum minnkað og skil virðisaukaskatts farið batnandi. Skipulagðari skattsvik 

hefðu aftur á móti aukist og leiðum til skattsvika færi fjölgandi.112 

8.1.1.5 Skýrslan frá árinu 2017 

Fimmta og nýjasta skýrslan um umfang skattundanskota kom út á árinu 2017. Var þeirri 

skýrslu ætlað að greina umfang og áhrif skattundanskota og skattsvika hér á landi og 

vinna tillögur til að vinna gegn svartri starfsemi hér á landi. Þá átti nefndin að koma 

                                                

107 Skýrsla starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi, þskj. 664, 442. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/131/s/0664.html. [Sótt á vefinn 10. september 2018]. Kafli 11.1. 
108 Sama heimild. Kafli 11.1. 
109 Sama heimild. Kafli 14.9.1. 
110 Sama heimild. Kafli 14.9.2 
111 Sama heimild. Kafli 15 
112 Sama heimild. Kafli 2. 



 

 
37 

fram með hugsanlegar hömlur á sviði skattsvika.113  Niðurstaða nefndarinnar var í 

grófum dráttum að brot á skattalögum væru orðin skipulagðari og fjárhæðirnar 

talsverðar. Skiptir hópurinn skattsvikum í fjóra flokka, þ.e. undanskot frá greiðslu 

virðisaukaskatts, undanskot frá greiðslu tekjuskatts, vantalinn tekjuskattur af 

atvinnurekstri og að lokum vantalin eða vongoldin opinber gjöld af öðrum toga.114 

Meðal tillaga nefndarinnar sem áhrif gætu haft á skattsvik og skattundanskot voru að 

færa í lög reglur um keðjuábyrgð, gera hlutaskrár einkahluta- og hlutafélaga opnar 

almenningi, þrengja skilyrði aðila til að stofna einkahluta- og hlutafélög og komast á 

virðisaukaskattsskrá. Einfalda virðisaukaskattskerfið, stuðla að bættum skilum 

virðisaukaskatts, draga úr notkun reiðufjár, bæta samstarf ríkisaðila sem fara með 

meðferð skattamála, bæta innheimtu fésekta vegna brota á skattalögum og styrkja við 

fælingarmátt refsinga við skattalagabrotum.115 

Kom fram í skýrslunni að svo virtist vera sem siðferðilegt viðhorf einstaklinga til 

skattsvika hafi farið batnandi.116 Taldi nefndin skipta miklu máli að ekki væri vegið að 

fjárveitingum frá Alþingi til þeirra stofnana sem sjá um skatteftirlit, rannsóknir og 

saksókn í skattsvikamálum. Þyrftu stofnanirnar þá að vinna betur saman og ná 

skilvirkari og hraðari vinnslu í sínum verkefnum. Þyrfti auk þess að gera ríkari kröfur 

meðal annars til þeirra aðila sem gerast innheimtumenn ríkisins á virðisaukaskatti.117 

Taldi nefndin að frekari tæknivæðingu þyrfti hér á landi t.a.m. með því að löggilda 

verslunarkerfi líkt og gert hefur verið víðs vegar í heiminum.118  Í flestum slíkum 

verslunarkerfum felst ekki eingöngu hagræði fyrir seljendur sjálfa, heldur geta kerfin 

auðveldað eftirlit eftirlitsaðila, þar sem skattyfirvöld hafi aðgang að gögnunum sem 

fara í gegnum kerfið og geta þannig fylgst með því að skattskilum sé háttað á réttmætan 

hátt.119 Þá hafa ríki úti í heimi hafa á svipaðan hátt brugðist við undanskotum vegna 

útgáfu tilhæfulausra reikninga, eða reikninga með röngum upplýsingum, með því að 

lögleiða útgáfu reikninga með rafrænum hætti og jafnvel með því að skylda seljendur 

                                                

113 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 20. júní). Skýrsla starfshóps um umfang skattundanskota 
og tillögur til aðgerða. Bls. 2. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-572d-11e7-941c-005056bc530c 
114 Sama heimild. Bls. 3.  
115 Sama heimild. Bls. 3-5.  
116 Sama heimild. Bls. 16.  
117 Sama heimild. Bls. 42. 
118 Sama heimild. Bls. 20.  
119 Sama heimild. 
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til að undirrita reikninga sem þeir gefa út með rafrænum undirskriftum.120 Taldi nefndin 

stjórnvöld sem og almenning þurfa að hafa tækniþekkingu, framtíðarsýn og 

hugmyndarflug fyrir komandi tíma skattsvika.121 Til að koma í veg fyrir skattsvik í 

virðisaukaskatti þyrfti að innleiða nýjar og tæknilegar lausnir til að gera tekjuskráningu, 

skil í ríkissjóð og endurgreiðslur á virðisaukaskatti skilvirkari.122 Mikilvægt sé því fyrir 

stjórnvöld og almenning að fylgjast með tækifærum sem fylgja aukinni tæknivæðingu 

í baráttunni við skattsvik og skattundanskot123, því það er ekki bara hinir tryggu sem 

nota sér tækniframfarir heldur nýta skattsvikararnir sér tæknina líka í auknum mæli.124 

8.1.1.6 Skýrsla um skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit 

Á starfstíma Alþingis, tímabilið 2016-2017, var unnin skýrsla um skatttekjur, 

skattrannsóknir og skatteftirlit en var skýrslan lögð fyrir Alþingi á 147. löggjafarþingi 

2017-2018. Til skoðunar voru gögn vegna áranna 2010 til 2016.125 

Ein fyrirspurnin hljóðaði svo:  

„Hver var árlegur fjöldi mála hjá skattyfirvöldum á tímabilinu 2010-2016, 
sundurliðað eftir uppruna, afgreiðslu og embættum? a. SRS? b. RSK? c. 
Yfirskattanefnd?“  

Hér má sjá upplýsingar um fjölda nýrra mála hjá skattrannsóknarstjóra á árunum 2010– 

2016. 

Ár Fjöldi nýrra mála 

2010 188 

2011 335 

2012 386 

2013 187 

2014 230 

                                                

120 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 20. júní). Skýrsla starfshóps um umfang skattundanskota 
og tillögur til aðgerða. Bls. 24. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5ea38a59-572d-11e7-941c-005056bc530c 
121 Sama heimild. Bls. 42.  
122 Sama heimild. Bls. 5.  
123 Sama heimild. Bls. 24.  
124 Sama heimild. Bls. 42.  
125 Skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra um skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit, þskj. 121, 121. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/pdf/147/s/0121.pdf. [Sótt á vefinn 
20. september 2018]. Bls. 1 
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2015 180 

2016 213 

Heildarfjöldi mála 1.719 

 

Öll 1.719 málin vörðuðu grun um skattalagabrot. Öll árin nema árið 2016 var uppruni 

málanna hvað mestur hjá lögreglunni en þar á eftir fylgdi uppruni frá 

skattrannsóknarstjóra sjálfum, því næst frá ríkisskattstjóra og svo var á árinu 2010 

tveimur fleiri uppruninn mál frá innheimtumanni heldur en ábendingum frá almenningi, 

hagsmunaaðilum eða öðrum, en árin 2011-2015 voru málin fleiri uppruninn vegna 

ábendinga heldur en frá innheimtumönnum. Á árinu 2016 var uppruni málanna mestur 

hjá skattrannsóknarstjóra sjálfum, þar á eftir fylgdu mál frá lögreglu, ríkisskattstjóra, 

mál eftir ábendingar og svo uppruninn mál frá innheimtumönnum. Af þessum 1.719 

málum í heild voru 58 þeirra fyrir tilstilli ábendinga frá almenningi og hagsmunaaðilum 

en það gera 3,37% allra málanna. Það er þó ekki þar með sagt að almenningur sé ekki 

duglegur að koma með ábendingar því ákveðið var að aðeins þessi 58 mál yrðu tekin 

til frekari meðferðar en í heild voru 1.524 ábendingar sem skattrannsóknarstjóra barst 

á árunum 2010-2016, en væri notast við heildarfjölda ábendinga hefði heildarfjöldi 

mála skattrannsóknarstjóra verið 3.185 og uppruni mála með ábendingum því verið 

47,8% allra mála skattrannsóknarstjóra.126  

Hjá ríkisskattstjóra var fjölda mála eftir árum skipt upp í mál sem tengjast tekjuskatti í 

atvinnurekstri, álagningu lögaðila í atvinnurekstri, virðisaukaskatti og samtímaeftirliti 

í atvinnurekstri, endurskoðun og einstaklingssviði og svo í önnur mál.  

Hér má sjá yfirlit yfir fjölda mála á árunum 2010–2016 sem vörðuðu virðisaukaskatt. 

Ár Fjöldi mála 

2010 2.000 

2011 2.005 

2012 1.883 

                                                

126 Skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra um skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit, þskj. 121, 121. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/pdf/147/s/0121.pdf. [Sótt á vefinn 
20. september 2018]. Bls. 9-10. 
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2013 2.170 

2014 1.729 

2015 1.635 

2016 2.015 

Heildarfjöldi mála 13.437 

 

Í heildina voru mál sem bárust ríkisskattstjóra umrætt tímabil 34.474 og því voru 

virðisaukaskattsmál í meirihluta eða í 38,9% allra mála.127 Málafjöldi yfirskattanefndar 

var skipt upp eftir kærum vegna ákvarðana ríkisskattstjóra, kröfum frá 

skattrannsóknarstjóra um skattsekt og kröfum vegna ákvarðana sýslumanna.128 Ekki er 

talin þörf á að fjalla nánar um þær tölur. 

Önnur fyrirspurn hljóðaði svo: 

„Hversu mörgum málum frá umræddu tímabili er ólokið hjá skattrannsóknarstjóra og 
um hvaða fjárhæðir er að ræða?“ 

Því til svara kom fram að ólokin mál frá umræddu tímabili væru 131 talsins en þegar 

skýrslan var rituð voru einnig skráð 87 mál frá árinu 2017. Erfitt var þó að áætla 

fjárhæðirnar sem um ræddi en í 90 málum var gróflega hægt að áætla skattstofna sem 

dregnir hafa verið undir upp á ríflega 7 milljarða króna og því lauslega áætlaður skattur 

upp á 1,4 milljarða króna miðað við 20% skatthlutfall.129 

8.1.1.7 Samantekt  

Út frá því sem að framan hefur verið greint í þeim skýrslum sem unnar hafa verið í 

tengslum við skattsvik og skattundanskot, má sjá að mikið hafi verið gert athugasemdir 

í tengslum við refsiákvæði skattsvika og skattundanskota.  

Í fyrri skattundanskotaskýrslunum var fjallað um að lagaheimildir væru ekki nógu vel 

nýttar, ekki nógu þungar og að dómar sem falli í skattsvikamálum væru að þeim sökum 

vægir. Þá væri lítil áhætta sem fylgdi skattsvikum á móti hagnaði sem hlytist af þeim. 

Varnaðaráhrif væru að þeim sökum lítil. Umburðarlyndi almennings gagnvart 

                                                

127 Skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra um skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit, þskj. 121, 121. 
mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/pdf/147/s/0121.pdf. [Sótt á vefinn 
20. september 2018]. Bls. 11. 
128 Sama heimild. 
129 Sama heimild. Bls. 12. 
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skattsvikum væri mikið, skatteftirliti og rannsóknum væri ábótavant, mannafli væri 

ekki nægur og starfsfólk hefði ekki næga þekkingu. Þyrfti þá að fá aðila til að bera 

virðingu fyrir skattkerfinu, sem væri meðal annars hægt að gera með refsiþyngingum, 

kynningu á refsidómum og niðurstöðum úr skatteftirliti. Þá væri gífurlega mikilvægt að 

fá frekari mannafla til starfanna. 

Í seinni skattundanskotaskýrslunum kom fram að refsingar væru orðnar þyngri og 

varnaðaráhrifin hefðu farið vaxandi í kjölfarið. Skattundanskotum hefði farið 

minnkandi en málin væru orðin alvarlegri og skipulagðari, og möguleikar til skattsvika 

í tengslum við aukna hnattvæðingu orðnir meiri. Eflt hafi verið við skattrannsóknir en 

þyrfti einnig að auka enn frekar við og styrkja skatteftirlitið. Siðferðislegt viðhorf 

almennings færi þó batnandi. Mikilvægt væri fyrir stjórnvöld sem og almenning að 

horfa til tæknivæðingar, auka samstarf milli stofnana sem sjá um skattamál og auka 

fælingarmátt. 

Í skýrslunni um skatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlit kom einna helst fram að af 

meðaltali rata flest mál inn á borð skattrannsóknarstjóra fyrir tilstilli lögreglu en 

langminnstur fjöldi mála sem rata inn á borð hans og fá meðferð þar eru fyrir tilstilli 

ábendinga. Af fjölda mála hjá ríkisskattstjóra voru virðisaukaskattsmál í meirihluta, eða 

38,9% allra mála og er því hægt á ætla að hlutfall mála ríkisskattstjóra sem berast 

skattrannsóknarstjóra sé það sama. 

8.1.2 Lagabreytingar á virðisaukaskattslöggjöfinni 

Lagabreytingar hafa í gegnum tíðina ekki verið miklar á virðisaukaskattslögunum. Þar 

sem tæknivæðing hefur verið mikil á síðustu árum var það ákvörðun höfundur að fara 

eingöngu yfir þær lagabreytingar sem gengið hafa síðastliðin tíu ár, sem hafa verið í 

tengslum við skattsvik og skattundanskot í virðisaukaskatti.  

Nú ríður yfir fjórða iðnbyltingin, sem er að mörgu móti frábrugðin fyrri þremur 

iðnbyltingum á þann hátt að tækni er nýtt til að sameina efnislegan, stafrænan og 

líffræðilega heima og möguleikarnir sem fylgja því að tengja milljarða manna í gegnum 

netkerfi geta haft gífurleg áhrif á fyrirtæki og efnahagskerfi.130 Taldi höfundur vert að 

                                                

130 World Economic Forum. (e.d.). The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab. Sótt 20. maí 
2019 af https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab. 
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skoða þær lagabreytingar sem átt hafa sér stað á síðustu tíu árum til að sjá hvernig 

þróuninni hefur verið háttað hér á landi í aðdraganda fjórðu iðnbyltingarinnar. 

8.1.2.1 Lög nr. 163/2010 

Lög nr. 163/2010, um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari 

breytingum (breytingarlög um rafræna þjónustusala og eftirlit vegna áætlana) voru lögð 

fyrir á 138. löggjafarþingi 2009-2010. Meðal breytinganna var að með 2. gr. 

breytingarlaganna kæmi inn ný málsgrein við 5. gr. vskl. Í málsgreininni felst að 

ríkisskattstjóra sé heimilt að synja aðilum um skráningu á virðisaukaskattsskrá liggi 

fyrir að opinber gjöld hans séu áætluð á einhverju af þremur tekjuárum á undan árinu 

sem sóst er eftir skráningunni. Í athugasemdum við frumvarp það er varð að lögunum 

kom fram að nægilegt væri að áætluð hafi verið gjöld á einu af þessum þremur árum, 

en ekki þau öll. Er ákvæðið heimildarákvæði sem heimilar ríkisskattstjóra að meta hvert 

tilvik fyrir sig. Með ákvæðinu var ætlunin að styrkja við framkvæmd virðisaukaskatts 

með því að auka á kröfur umsækjenda sem sækja um að komast á virðisaukaskattsskrá. 

Þurfa þeir því að hafa staðið skil á framtölum sínum áður en skráning þeirra er samþykkt 

á virðisaukaskattsskrá. Taldi löggjafinn að með því væru aðilarnir líklegri til að geta 

tekst á við skyldurnar og réttindin sem fylgja skráningunni.131 

Með 4. gr. laganna voru einnig gerðar breytingar á 10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. sem 

felur í sér þjónustu sem ekki fellur undir skattskylda veltu. Undir c-lið 10. töluliðarins 

voru felld gagnavinnsla og upplýsingamiðlun og d-liðurinn var orðaður með þeim hætti 

að um væri að ræða rafrænt afhenta þjónustu í stað þess sem áður var, tölvuþjónusta, 

önnur gagnavinnsla og upplýsingamiðlun. Þá var enn fremur tiltekið að rafrænt afhent 

þjónusta teldist alltaf vera nýtt þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu eða 

starfsstöð og að sama gilti einnig um sölu gagnavera á hvers kyns blandaðri þjónustu 

til kaupenda sem búsettir væru erlendis og hafa ekki fasta starfsstöð á Íslandi.  

Á síðustu árum fyrir breytinguna hafi átt sér stað mikil þróun á sviði rafrænnar 

þjónustusölu og ýmis sala hreinlega ekki rúmast innan hugtaksins „tölvuþjónusta“. 

Fyrir breytinguna hafði komið fram í 1. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. að ekki teldist til 

skattskyldrar veltu vara sem seld væri úr landi sem og vinna og þjónusta sem veitt væri 

                                                

131 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum 
(rafræn þjónustusala og eftirlit vegna áætlana), þskj. 227, 208. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/139/s/0227.html. [Sótt á vefinn 15.9.2018]. 
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erlendis. Í ákvæði 10. töluliðar sömu málsgreinar hafði svo komið fram að sala á 

þjónustu til aðila sem hvorki hefðu búsetu né starfsstöð hér á landi og þjónustan væri 

nýtt að öllu leyti erlendis, stæði einnig utan skattskyldrar veltu, og undir þann tölulið 

féll fyrrnefnd tölvuþjónusta. Að þeim sökum hefði því getað komið til tvískattlagningar 

ef sala á rafrænni þjónustu félli ekki undir tölvuþjónustuhugtakið, svo ekki sé minnst á 

það ef til engrar skattlagningar hefði komið þegar þessi þjónusta væri keypt hingað til 

lands erlendis frá. Var horft til tilskipunar Evrópusambandsins 2006/112/EB um 

virðisaukaskatt þegar orðalag ákvæðisins var ákvarðað. Tekið var fram í 

athugasemdum við frumvarpið að þjónusta gagnavera geti undir ýmsum 

kringumstæðum fallið undir rafrænt afhenta þjónustu en í öðrum tilfellum myndi 

þjónusta gagnavera geta flokkast til aðstöðuleigu sem bæri virðisaukaskatt.132 

Með 6. gr. laganna var bætt við 1. mgr. 16. gr. vskl. að gert var að skilyrði að til að 

færsla innskatts væri heimiluð þyrfti viðsemjandi skattaðilans að vera skráður á 

virðisaukaskattsskrá á því tímamarki sem viðskiptin ættu sér stað. Tilefni til setningar 

ákvæðis þessa var að mikill fjöldi tilvika hafði komið upp þar sem virðisaukaskattur 

hafði verið talinn til innskatts án þess að viðsemjandinn hafi verið með opið 

virðisaukaskattsnúmer á því tímamarki en einnig voru tilvik þar sem aðili hafi aldrei 

verið skráður á virðisaukaskattsskrá en samt sem áður hafi hann gefið út reikning með 

virðisaukaskatti og ekki skilað honum til baka í ríkissjóð. Ákvæðinu var því ætlað að 

girða fyrir tekjutap ríkissjóðs.133 

Breytingin sem fólst í 7. gr. laganna var að bætt var við nýrri 2. mgr. 24. gr. vskl. 

Málsgreinin tók fram að virðisaukaskattsskýrslum skyldi skilað með rafrænum hætti til 

ríkisskattstjóra á því formi sem hann ákvæði, en heimild væri þó fyrir ríkisskattstjóra 

til að leyfa pappírsskil skattaðila til eins árs í senn ef gildar ástæður lægju þar að baki. 

Ákvæðið var sett til þess að auka skilvirkni og hagræðingu í virðisaukaskattsskilum, til 

þess að auka rafræn skil enn frekar sem ætti að vera auðvelt þökk sé því að netsamband 

og netnotkun sé orðin almenn.134 

                                                

132 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum 
(rafræn þjónustusala og eftirlit vegna áætlana), þskj. 227, 208. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/139/s/0227.html. [Sótt á vefinn 15.9.2018]. 
133 Sama heimild. 
134 Sama heimild. 
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Með 9. gr. laganna var bætt við tveimur nýjum greinum við virðisaukaskattslögin, 

greinum 27. A. og 27. B. vskl. Í grein 27. A. felst heimild ríkisskattstjóra til að fella 

skattaðila af virðisaukaskattsskrá hafi hann sætt áætlun skv. 25. eða 26. gr. laganna, 

samfellt í tvö ár. Getur aðilinn ekki skráð sig aftur fyrr en hann hafi gert fullnægjandi 

skil á skýrslum virðisaukaskatts og virðisaukaskatti. Ríkisskattstjóri getur þó heimilað 

skattaðila að leggja fram tryggingu á borð við skilyrðislausa sjálfskuldarábyrgð banka 

fyrir endurákvörðun virðisaukaskatts að viðbættu álagi, vöxtum og öðrum 

innheimtukostnaði. Eftir að aðili hefur verið skráður aftur á virðisaukaskattsskrá, eftir 

að hafa verið felldur af skrá samkvæmt greininni, ber honum að nota hvern 

almanaksmánuð sem uppgjörstímabil í að lágmarki tvö ár. Hafi hann skilað 

fullnægjandi skilum það tveggja ára tímabil fer hann í almenn skil. Framangreind 

umfjöllun um mánaðar uppgjörstímabilin í tvö ár tekur einnig til nýskráningar á 

virðisaukaskattsskrá skv. 5. gr. vskl. og endurskráningar líkt og lýst var hér að framan, 

þ.e. ef skattaðili sjálfur, eigandi, framkvæmdastjóri eða stjórnarmaður félags, sé um 

félag að ræða, hefur orðið gjaldþrota á síðustu fimm árum fyrir skráningu á 

virðisaukaskattsskrá.135 Fyrir upptöku ákvæðisins hafði ríkisskattstjóri eingöngu haft 

það úrræði að áætla virðisaukaskatt aðila en í athugasemdum við frumvarpið kom fram 

að það úrræði hefði lítil varnaðaráhrif og aðilar héldu áfram rekstri sínum og gæfu 

áfram út reikninga með virðisaukaskatti sem viðskiptamenn þeirra nýttu sér sem 

innskatt til frádráttar eða endurgreiðslu. Með því að skylda aðila sem skráðir eru aftur 

á virðisaukaskattsskrá, í mánaðarskil, væri ætlunin að standa betur að eftirliti með 

þessum aðilum.136 

Grein 27. B. felur í sér að ríkisskattstjóri leggi á skattaðila gjald að ákveðinni fjárhæð 

á hverja virðisaukaskattsskýrslu sem berst eftir að skattaðili hefur sætt áætlun og hefur 

ekki verið skilað á réttum tíma, nema skattaðili geti fært málefnaleg rök fyrir skilunum. 

Tilgangur ákvæðis þessa var að reyna að sporna gegn því að aðilar sættu áætlun og létu 

síðar leiðrétta þá áætlun, þar sem það væri bæði kostnaðarsamt fyrir skattyfirvöld, 

mikill fjöldi aðila sættu áætlun með þessum hætti, auk þess sem engin viðurlög hafi 

verið í gegnum tíðina utan almenns álags. Væri því greiðslu fyrir hverja 

virðisaukaskattsskýrslu ætlað að sporna gegn því að aðilar skili ekki 

                                                

135 Það á einnig við um raunverulegan stjórnanda eða eiganda félags. 
136 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum 
(rafræn þjónustusala og eftirlit vegna áætlana), þskj. 227, 208. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/139/s/0227.html. [Sótt á vefinn 15.9.2018]. 
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virðisaukaskattsskýrslum á réttum tíma og sæti álagi.137 Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 

113/2016 var kærð ákvörðun ríkisskattstjóra um að fella ekki niður framangreint gjald 

þar sem kærandi taldi sig hafa sýnt fram á gildar ástæður sér til málsbóta. Ekki var 

fallist á að málsástæður kæranda, að engin virðisaukaskattskyld velta hefði verið hjá 

félaginu. Má því sjá að ástæður fyrir seinum skilum virðisaukaskattsskýrslna þarf að 

vera málefnalegar. 

8.1.2.2 Lög nr. 121/2011 

Lög nr. 121/2011, um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 

97/1987, um vörugjöld, og tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum, voru lögð 

fyrir á 139. löggjafarþingi 2010-2011.  

Með 2. gr. laganna var bætt við ákvæði 1. mgr. 35. gr. vskl., sem fjallar um um að 

erlendum seljanda sem selur rafrænt afhentri þjónustu til óskráðs aðila hér á landi, beri 

að skila virðisaukaskattinum hér á landi. Tilgangur ákvæðisins var að jafna 

samkeppnisstöðu íslenskra sem og erlendra aðila sem selja hér á landi rafrænt afhenta 

þjónustu. Þá var ákvæðinu einnig ætlað að auka tekjur ríkissjóðs.138 Seljandi er því 

ábyrgur fyrir því að skila virðisaukaskattinum hér á landi, en reglur sem þessar hafa 

verið í gildi í ýmsum nágrannalöndum Íslands, en erfiðlega gekk að viðhalda eftirliti 

með virðisaukaskattsskilum vegna umræddrar þjónustu þar sem bæði þjónustan sjálf 

og greiðslan fyrir hana fara fram með rafrænum hætti. Var talið að ríkissjóður hafi orðið 

af töluverðum tekjum vegna þessa.139  

8.1.2.3 Lög nr. 42/2013 

Með lögum nr. 42/2013, um breytingu á lögum um virðisaukaskatt og lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda (skatteftirlit, skil á virðisaukaskatti) sem lagt var fram á 

141. löggjafarþingi 2012-2013 var meðal annars gerð breyting á 27. gr. A. vskl. Fyrir 

breytinguna hafði ríkisskattstjóra verið heimilað með lagabreytingum sem fjallað var 

um í kafla 8.1.2.1 hér að framan, að fella skattaðila af virðisaukaskattsskrá hafði hann 

sætt áætlun virðisaukaskatts samfellt í tvö ár eða lengur. Með þessari lagabreytingu var 

                                                

137 Sama heimild. 
138 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 97/1987, um 
vörugjald, og tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum, þskj. 1838, 898. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/139/s/1838.html. [Sótt á vefinn 15.9.2018]. 
139 Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í 
tengslum við undirritun kjarasamninga o.fl., þskj. 1465, 824. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/139/s/1465.html. [Sótt á vefinn 29.9.2018]. 
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gerð mikil þrenging á þessu tímamarki, en það var fært niður í að honum væri heimilað 

að fella skattaðila af virðisaukaskattsskrá hafi hann sætt áætlun samfellt í tvo mánuði. 

Var þetta gert í framhaldi af niðurstöðum úr átaki sem bar heitið „Leggur þú þitt af 

mörkum?“.140 

Í greinargerð með frumvarpi að lögunum kom fram að um alltof langan tímaramma 

væri að ræða og hefði tveggja ára tímabilið ekki afkastað því sem skyldi, þrátt fyrir 

einhver afköst. Væru 12% allra aðila sem skráðir væru á virðisaukaskattsskrá áætlaðir 

við frumálagninu. Með því að stytta þetta tímamark niður í tvö uppgjörstímabil væri 

tíminn styttur sem nemur einu og hálfu ári, þar sem frumálagning tveggja samfelldra 

almennra uppgjörstímabila fer fram um það bil hálfu ári eftir upphaf tímabilsins. Það 

er ekki fyrr en eftir það sem ríkisskattstjóri myndi hefja aðgerðir sínar, s.s. með því að 

koma með leiðbeinandi tilmæli eða bjóða frest til að bæta úr annmörkunum.141 

8.1.2.4 Lög nr. 112/2016 

Lög nr. 112/2016, um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl., voru lögð fram á 

145. löggjafarþingi árin 2015-2016. Frumvarp til laganna komu í kjölfar 

upplýsingaleka þar sem fram kom að fjöldinn allur af Íslendingum (og öðrum) áttu 

eignir í skattskjólum. Að mestu leyti byggðu tillögur frumvarpsins á því að löggjöf yrði 

háttað svo að erfiðara yrði að hagræða skattskilum aðila, líkt og áður hafi verið gert, 

sem væri í skjön við skattalöggjöf. Þar að auki var leitast við að finna leiðir til að styrkja 

skattframkvæmd og skatteftirlit og skattrannsóknir.142 Frumvarpið tók til breytinga á 

ýmsum lögum um skatta og gjöld en fólu þær einna helst í sér að innleiddar voru þrjár 

aðgerðir BEPS verkefnisins (e. Base Erosion and Profit Shifting).143 Fært var inn í tskl. 

ákvæði um fasta starfsstöð, frádráttur vaxtagjalda og affalla vegna lánaviðskipta var 

takmarkað við 30% hagnaðs skattaðila og lögfest var ákvæði um skil á ríki-fyrir-ríki 

skýrslu. Eins voru ýmsar breytingar á tollalögum svo sem um vinnslu og miðlun 

persónuupplýsinga. 

                                                

140 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt og lögum um staðgreiðslu 
opinberra gjalda (skatteftirlit, skil á virðisaukaskatti), þskj. 1134, 639. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/141/s/1134.html. [Sótt á vefinn 29.9.2018]. 
141 Sama heimild. 
142 Frumvarp til laga um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl., þskj. 1346, 787. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1346.pdf. [Sótt á vefinn 15.10.2018]. 
143 BEPS verkefninu er ætlað er að koma í veg fyrir eyðingu skattaandlags og eyðingu skattahagnaðar. 
Heimild: Sama heimild. 
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Breytingar á ákvæðum vskl., fólust þó einvörðungu í því að við 5. mgr. 26. gr. vskl., 

var bætt við málslið sem tók til þess að heimild til endurákvörðunar virðisaukaskatts 

væri tíu ár, varði hún tekjur eða eignir skattaðila í lágskattaríkjum, hvort sem upplýst 

væri um tekjurnar eða eignirnar af sjálfsdáðum eða upplýsist um þær vegna skatteftirlits 

eða með öðrum hætti. Þá var bætt við 7. mgr. 41. gr. vskl., málslið sem fól í sér að sök 

samkvæmt 40. gr. laganna, vegna tekna og eigna í lágskattaríkjum, fyrnist á tíu árum. 

Talið var að eðlilegt væri að skattyfirvöld hefðu lengri tíma til könnunar og 

endurákvörðunar í málum tengdum lágskattaríkjum, þar sem þau geta almennt verið 

mun lengur að koma upp á yfirborðið. Ákvæði breytingarlaganna varðandi vskl. tóku 

gildi 25. október 2016.144 

8.1.2.5 Lög nr. 77/2018 

Með lögum nr. 77/2018, um breytingu á ýmsum lögum vegna aðgerða gegn 

skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin 

upplýsingaöflun o.fl.), sem voru lögð fram á 148. löggjafarþingi árin 2017-2018 voru 

gerðar ýmsar breytingar ætlaðar til að sporna gegn skattundanskotum og skattsvikum. 

Voru breytingar á ýmsum skattalögum taldar nauðsynlegar meðal annars sökum 

aðgerða til að sporna við skattundanskotum og skattsvikum. Öðluðust lögin þegar gildi, 

að undanskyldu samsköttunarákvæðinu, sem öðlaðist gildi og kom til framkvæmda 

þann 1. janúar síðast liðinn, og að undanskyldu ákvæði um einfalda skráningu á 

virðisaukaskattsskrá, 5. gr. B. vskl., sem kemur til framkvæmda 1. júlí næst komandi.145 

Fólu lögin í sér breytingu á tskl. hvað varðar heimild til samsköttun, breytingu á lögum 

nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, hvað varðaði skilaskyldu á staðgreiðslu 

launa hjá starfsmönnum starfsmannaleiga eða annarra sem leigja út vinnuafl. Fól það 

einnig í sér breytingu á tollalögum, sem lýtur að heimild tollstjóra til að fjarlægja 

skráningarmerki ökutækja sem ekki hefur verið staðið skil á lögbundnum 

aðflutningsgjöldum. Breytingin á vskl. um einföldu skráninguna á virðisaukaskattsskrá 

fól í sér að bætt var við ákvæði sem laut að heimild erlendra aðila sem eru 

                                                

144 Frumvarp til laga um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl., þskj. 1346, 787. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1346.pdf. [Sótt á vefinn 15.10.2018]. 
145 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna aðgerða gegn skattundanskotum og 
skattsvikum (hert eftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.), þskj. 884, 561. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/0884.html. [Sótt á vefinn 
25.10.2018].  
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virðisaukaskattsskyldir hér á landi, til skráningar í einfalt rafrænt skráningarkerfi á 

virðisaukaskattsskrá og skila virðisaukaskattinum í gegnum það.146  

Þau sjónarmið sem lágu til grundvallar upptöku einfaldara skráningarkerfis voru að 

einfalda innheimtu og skil virðisaukaskatts erlenda atvinnufyrirtækja hér á landi, 

einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sem selja rafræna þjónustu, fjarskiptaþjónustu 

og útvarps- og sjónvarpsþjónustu, til einstaklinga eða aðila sem ekki stunda 

atvinnurekstur (e. Business to Consumer – B2C). Markmiðið er því að takmarka 

skattalegar kröfur sem gerðar eru til þessara aðila en um leið stuðla að frekari tryggingu 

á skatttekjum ríkissjóðs og betri samkeppnisstöðu á Íslandi sem og erlendis.147 

Samhliða þessari breytingu var þó einnig lagt til að erlend ferðaþjónustufyrirtæki sem 

selja virðisaukaskattsskylda þjónustu hér á landi og erlend atvinnufyrirtæki sem selji 

áskrift af tímaritum og blöðum á pappír, á Íslandi, hafi heimild til að skrá sig þessari 

einföldu skráningu. Sérstaklega er þó tekið fram í athugasemdum við frumvarpið, að 

eigi salan á þjónustunni sér stað út frá fastri starfsstöð sem stödd er hér á landi gildi 

almennar reglur vskl. um skattskyldu og skráningu erlenda fyrirtækisins hér á landi, en 

umboðsmaður erlenda aðilans, hvort sem hann sé íslenskur eða af erlendu bergi brotinn, 

hefur heimild til að skrá sig einfaldri skráningu á grundvelli ákvæðisins. Selji aðilinn 

aftur á móti aðra skattskylda þjónustu hér á landi sem ekki á undir ákvæðið um einfalda 

skráningu, ber þeim að skrá sig með almennum hætti og standa skil á 

virðisaukaskattinum á grundvelli 5. gr. vskl.148 

Sökum þess að markmið breytinganna fól í sér einföldum á skilum lítilla og meðalstórra 

erlendra fyrirtækja var því hugmyndin að sömu veltumörk ættu við í þessum tilfellum, 

þ.e. sem er núna tvær milljónir króna á tólf mánaða tímabili líkt og greinir í 3. tölul. 1. 

mgr. 4. gr. vskl. Skrái erlend fyrirtæki sig á virðisaukaskattskrá með einföldum hætti, 

en velta þeirra á tólf mánaða tímabili er undir veltumörkum, eru þeir aðilar undanþegnir 

skattskyldu samkvæmt lögunum.149 

                                                

146 Sama heimild. 
147 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna aðgerða gegn skattundanskotum og 
skattsvikum (hert eftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.), þskj. 884, 561. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/0884.html. [Sótt á vefinn 
25.10.2018]. 
148 Sama heimild. 
149 Sama heimild. 
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Þá var lagt til í athugasemdum við einstaka greinar frumvarpsins sem fram komu í 

greinargerð að innskattsfrádráttur þessara aðila, það er af aðföngum vegna sölu þeirra 

á þjónustunni hér á landi, yrði ekki heimilaður, aðallega sökum þess að erfitt væri að 

halda utan um kostnað sem þessum aðilum félli til vegna rafrænt afhentrar þjónustu. 

Aftur á móti yrði engin breyting á heimild erlendra aðila til endurgreiðslu á 

virðisaukaskatti samkvæmt 3. mgr. 43. gr. vskl. sbr. einnig reglugerð nr. 288/1995, um 

endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja.150 

8.1.2.6 Lög nr. 59/2018 

Lög nr. 59/2018, um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (kaup og sala 

þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.), sem einnig voru lögð fram á 148. 

löggjafarþingi, árin 2017-2018, fólu í sér þríþættar breytingar. Í fyrsta lagi að breyta 

ákvæðum vskl., sem fjölluðu um kaup og sölu á þjónustu milli landa. Í öðru lagi fólust 

breytingarnar í samræmingu á skattlegu umhverfi fjölmiðla út frá 

samkeppnissjónarmiðum, það er um breytingu ákvæða vskl. um áskriftir sem og 

rafræna sölu á fréttablöðum og tímaritum. Að lokum vörðuðu breytingarnar í þriðja lagi 

innskattsheimild ferðaþjónustuleyfishafa vegna aðfanga við öflun og rekstur 

fólksbifreiða innanlands sem notaðar eru í atvinnuskyni. 151  Taldi höfundur ekki 

nauðsynlegt að fjalla sérstaklega um breytingarnar á skattalegu umhverfi fjölmiðla eða 

innskattsheimild ferðaþjónustuleyfishafa sökum afmörkunar ritgerðarinnar. 

Frumvarp að lögunum var samþykkt og öðluðust lögin gildi 1. júlí 2018, en breytingar 

á 12., 34. og 35. gr. vskl., tóku gildi og komu til framkvæmda 1. janúar síðast liðinn, 

sbr. 6. gr. breytingarlaganna.152 

Í greinargerð með frumvarpinu kom fram að ljóst væri að íslensk ákvæði um 

virðisaukaskatt af kaupum og sölu á vöru eða þjónustu milli landa hafa ekki verið í 

samræmi við þá þróun sem hefur verið á slíkum ákvæðum út í heimi og ekki hafi náðst 

að fylgja þeim eftir, en sökum gífurlegrar tækniþróunar og aukinna milliríkjaviðskipta 

                                                

150 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna aðgerða gegn skattundanskotum og 
skattsvikum (hert eftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.), þskj. 884, 561. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/0884.html. [Sótt á vefinn 
25.10.2018]. 
151 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (kaup og sala þjónustu 
milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.), þskj. 885, 562. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/148/s/0885.html [Sótt 19.11.2018]. 
152 Sama heimild. 
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í framhaldi af því, og voru þessar breytingar á lögunum því taldar nauðsynlegar.153 

Ýmsar alþjóðlegar leiðbeiningar hafa verið settar á stokk hjá Efnahags- og 

framfarastofnuninni (e. Organisation for Economic Co-operation and Development)154, 

meðal annar BEPS verkefnið, alþjóðlegar leiðbeiningar um virðisaukaskatt (e. 

International VAT/GST Guidelines)155 og skýrsla OECD um árangursríka innheimtu 

virðisaukaskatts í milliríkjaviðskiptum.156 Þá hefur Evrópusambandið unnið í þessum 

málum innan sinna aðildarríkja og kynnti í ársbyrjun 2016 aðgerðaráætlun sambandsins 

um virðisaukaskatt (e. VAT Action Plan) og samþykkti í desember 2016 ákveðnar 

tillögur til nútímavæðingar virðisaukaskattskerfisins, sem voru hluti af áætlun 

sambandsins157 um rafrænan innri markað þess (e. Digital Single Market Stragety).158 

Með breytingalögunum var 12. gr. vskl., um undanþegna veltu, breytt rækilega. Var í 

því sambandi litið til alþjóðlegu leiðbeiningareglna OECD um virðisaukaskatt við mat 

á skattlagningarstað þjónustu. Grundvallarreglan sé fjarlægðarreglan, það er að 

skattlagningarstaðurinn er það land þar sem kaupandi þjónustunnar hefur búsetu eða 

fasta starfsstöð. Sé það því sá staður þar sem þjónustan er veitt og nýting hennar og 

neysla fer því fram.159 Hefur með lögunum verið gerður greinarmunur á því hvort sala 

frá Íslandi til erlends aðila, sé til atvinnufyrirtækis eða annarra aðila sem ekki eru í 

atvinnurekstri, líkt og almennir neytendur. Máli getur skipt þegar sala er til erlendra 

atvinnufyrirtækja hvort hún sé raunverulega til eins aðila eða til samsteypu, en þá þarf 

að ákvarða hvar fyrirtækið eða fasta starfsstöðin er sem móttekur þjónustuna endanlega, 

því það er í því ríki sem ber að skattleggja þjónustuna. Af orðalagi ákvæðisins má ráða 

að raunverulega þarf atvinnufyrirtækið að hafa heimilisfesti erlendis og megi ekki 

stunda starfsemi sína hér á landi í gegnum fasta starfsstöð, því þá beri að skattleggja 

þjónustuna hér á landi. Þjónustan þarf að þeim sökum að vera veitt af íslenskum 

                                                

153 Sama heimild. 
154 Hér eftir „OECD“. 
155 Alþjóðlegu leiðbeiningunum um virðisaukaskatt er ætlað er að koma í veg fyrir að engin 
skattlagning eigi sér stað eða tvískattlagning, auk þess að koma í veg fyrir röskun á samkeppni í 
milliríkjaviðskiptum og stuðla að skilvirkari innheimtu virðisaukaskatts í slíkum viðskiptum. Heimild: 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (kaup og sala þjónustu milli 
landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.), þskj. 885, 562. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/148/s/0885.html [Sótt 19.11.2018].  
156 Í skýrslunni er að finna ítarlegar leiðbeiningar um árangursríka virðisaukaskattsinnheimtu þar sem 
viðskipti eiga sér stað milli landa og seljandi vörunnar eða þjónustunnar er ekki staðsettur í 
skattlagningarríkinu.  
157 En áætluninni er ætlað að laga virðisaukaskattskerfi sambandsins betur að hinu stafræna hagkerfi.  
158 Sama heimild. 
159 Sama heimild. 
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seljanda yfir landamæri til kaupanda með erlent heimilisfesti.160 Þjónusta sem seld er 

öðrum aðilum en atvinnufyrirtækjum, telst þá alltaf vera veitt erlendis þegar salan er 

frá Íslandi og erlendi aðilinn hefur ekki heimilisfesti, lögheimili eða varanlega búsetu 

hér á landi eða dvelur hér að jafnaði.161 Þá er sérstaklega tekið fram í greininni varðandi 

erlendan kaupanda sem ekki er atvinnufyrirtæki, að sé þjónustan raunverulega nýtt hér 

á landi, beri að skattleggja hana hér.162 

Jafnframt voru gerðar breytingar á 35. gr. vskl., hvað varðar kaup á þjónustu hingað til 

lands, en í greininni felst svonefnd öfug skattskylda (e. Reverse-Charge). Í greininni 

felst því að meginstefnu að kaupandi vöru greiði virðisaukaskatt af henni, falli hún 

undir skattskyldusvið vskl., en gerður er greinarmunur á því hvort kaupandi sé 

atvinnufyrirtæki eða aðrir aðilar svo sem neytendur. Greinin kveður á um að aðilum 

sem stunda starfsemi sem undanþegin er skattskyldu á grundvelli 3. mgr. 2. gr. vskl., 

beri að greiða virðisaukaskatt af þjónustu sem er virðisaukaskattsskyld á grundvelli 

laganna, sé hún keypt erlendis frá eða veitt erlendis frá. Skráningarskyldum aðilum sem 

kaupa slíka þjónustu ber þá einnig að greiða virðisaukaskatt af þeirri þjónustu að því 

leyti sem ekki sé hægt að telja hann til innskatts, nema alltaf skal greiða virðisaukaskatt 

af áðurnefndri þjónustu sé hún veitt eða hennar notið í sambandi við innflutning.163  

Aðrir aðilar en framangreindir, s.s. almennir neytendur, sem kaupa sér aðra þjónustu 

10. tölul. 1. mgr. 12. gr. vskl. en þjónustu sem er rafrænt afhent, fjarskiptaþjónustu eða 

þjónustu útvarps- og sjónvarpsstöðva, erlendis frá, ber að greiða virðisaukaskatt af 

henni hér á landi, að því gefnu að andvirði þjónustunnar nemi að lágmarki 10.000 kr., 

án virðisaukaskatts, á hverju almennu uppgjörstímabili virðisaukaskatts. Kaupi þessir 

aðilar aftur á móti rafrænt afhenta þjónustu, fjarskiptaþjónustu eða þjónustu útvarps- 

og sjónvarpsstöðva erlendis frá, er skyldan á erlenda atvinnufyrirtækinu til að innheimta 

og skila virðisaukaskattinum af þeirri þjónustu hér á landi164 og ber því að skrá sig á 

virðisaukaskattsskrá ríkisskattstjóra skv. 5. gr. vskl., fari sala aðilans fram úr 

veltumörkum 3. tölul. 4. gr. vskl. Sé erlenda atvinnufyrirtækið hins vegar skráð á 

                                                

160 Sama heimild. 
161 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (kaup og sala þjónustu 
milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.), þskj. 885, 562. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/148/s/0885.html [Sótt 19.11.2018]. 
162 Sama heimild. 
163 Sama heimild. 
164 Sama skylda hvílir á umboðsmanni erlenda aðilans eða öðrum sem er í fyrirsvari fyrir hann.  
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grunnskrá virðisaukaskatts hjá ríkisskattstjóra liggur skyldan alfarið hjá því til þess að 

innheimta og skila virðisaukaskatti af þjónustu sinni.165 

Þá varð með lögunum gerð sú breyting á 34. gr. vskl., að skyldan til að innheimta og 

standa skil á virðisaukaskatti hér á landi vegna sölu erlendra atvinnufyrirtækja hingað 

til lands á áskrift á blöðum og tímaritum í pappírsformi, verði lögð á erlendu aðilana 

sjálfa, sem áður var á kaupendum hér á landi. Var þetta helst ákveðið út frá 

samkeppnissjónarmiðum þar sem innlendum aðilum hefur verið skylt að innheimta og 

standa skil á virðisaukaskatti af sömu þjónustu innanlands, en einnig sökum þess að 

erfiðlega gekk að innheimta virðisaukaskattinn hjá innlendum kaupendum.166  

8.1.2.7 Samantekt 

Að framangreindum lagabreytingum virtum má sjá að ýmsar breytingar hafa verið 

gerðar á virðisaukaskattslöggjöfinni, en miða þær flestar að einhverju leyti að því að 

auka skatttekjur ríkissjóðs eða að komast hjá tekjutapi ríkissjóðs. Með breytingunum 

hefur þá einnig verið ætlunin að stuðla að betri samkeppnisstöðu milli aðila, bæði 

innanlands sem og erlendis. Breytingunum á lögunum í tengslum við milliríkjasölu var 

ætlað að auka skilvirkni virðisaukaskattsinnheimtu og ná fram frekari samræmingu 

íslenskra reglna við þær reglur sem gilda erlendis. Lengdir tímafrestir til 

endurákvörðunar virðisaukaskatts og fyrningar sakar vegna tekna og eigna í 

lágskattaríkjum höfðu það að markmiði að ná að koma upp um skattundanskot á þeim 

svæðum, þar sem slík mál komast almennt upp seinna á.  

Þá virðist virðist vera sem eina breytingin sem var tæknilegs eðlis hafi verið sú að skil 

virðisaukaskattsskýrslna hafi verið gerð rafræn. 

8.1.3 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

Á árinu 2018 var samþykkt ný peningaþvættislöggjöf, lög nr. 140/2018, um aðgerðir 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sem tóku gildi 1. janúar s.l. Eru hin 

nýju lög byggð á fjórðu peningaþvættistilskipun Evrópusambandsins nr. 2015/849/EB, 

ásamt ákveðnum atriðum fimmtu tilskipunar nr. 2018/843/EB. Jafnframt eru hafðar til 

                                                

165 Sama heimild. 
166 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (kaup og sala þjónustu 
milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.), þskj. 885, 562. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/148/s/0885.html [Sótt 19.11.2018]. 
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hliðsjónar ábendingar Financial Action Task Force167 sem er alþjóðlegur aðgerðahópur 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.168 

Markmið laganna skv. 1. gr. þeirra er að sporna gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka með því að skylda ákveðna aðila til að þekkja deili á viðskiptavinum sínum 

og starfsemi þeirra, og tilkynna til yfirvalda verði þeir varir við eða grunur vakni um 

ólögmæta starfsemi viðskiptavina sinna.  

Hugtakið peningaþvætti er í 12. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna, skilgreint á eftirfarandi 

hátt: 

„Þegar einstaklingur eða lögaðili tekur við ávinningi, nýtir ávinning eða aflar sér eða 
öðrum ávinnings af broti sem er refsivert samkvæmt almennum hegningarlögum eða 
öðrum lögum; einnig þegar einstaklingur eða lögaðili umbreytir slíkum ávinningi, 
flytur hann, sendir, geymir, aðstoðar við afhendingu hans, leynir honum eða 
upplýsingum um uppruna hans, eðli, staðsetningu, ráðstöfun eða flutningi ávinnings 
eða stuðlar á annan sambærilegan hátt að því að tryggja öðrum ávinning af slíkum 
refsiverðum brotum.“  

Að framangreindri skilgreiningu virtri getur talist nægilegt að nýta ávinning af broti á 

40. gr. vskl. til að um refsivert athæfi sé að ræða í skilningi laganna, en einnig vísast til 

262. gr. hgl., þar sem er að finna refsiákvæði við skattalagabrotum, sbr. umfjöllun í 

kafla 5.3.1.  

Aðili sem gerist sekur um peningaþvætti, sem er sjálfstætt brot, gerist brotlegur á 264. 

gr. hgl. og ber á grundvelli ákvæðisins að sæta fangelsi í allt að 6 ár.169 Aðili sem fremur 

bæði frumbrot170 til peningaþvættis og gerist einnig brotlegur við 264. gr. hgl. ber að 

sæta sömu refsingu og tekin er fram í þeirri grein, en gilda þá auk þess reglur laganna 

um refsiákvörðun vegna tveggja eða fleiri brota sbr. 77. gr. hgl. Ef um gáleysisbrot er 

að ræða varðar það alla jafna sektum eða fangelsi upp að 6 mánuðum, sbr. 4. mgr. 264. 

gr. hgl. 

                                                

167 Hér eftir „FATF“. 
168 Frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þskj. 367, 314. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/149/s/0367.html. [Sótt á vefinn 
18.4.2019]. 
169 Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. S-486/2018, var ákærði sakfelldur fyrir brot á 1. sbr. 2. 
mgr. 264. gr. hgl., með því að hafa geymt á erlendum bankareikningi og ráðstafað, fjármunum að 
andvirði 131 til 146 milljóna króna, sem höfðu að hluta til verið ávinningur af refsiverðu broti sem fólst 
í því að telja fjármunina ekki fram til skatts sem tekjur.  
170 Með frumbroti er átt við að brot sem framið er og geti haft í för með sér ólöglegan ávinning eða 
annars konar ágóða sem seinna er reynt að þvætta. Dæmi um frumbrot vegna peningaþvættis er 
skattalagabrot þar sem aðili græðir á skattundanskotum eða annars konar skattsvikum. Heimild: 
Héraðssaksóknari. (e.d.). Um peningaþvætti. Sótt 10. apríl 2019 af 
https://www.hersak.is/media/uncategorized/201705160838.pdf 
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Að framangreindu virtu má sjá að öll brot sem refsiverð eru samkvæmt íslenskum 

lögum geta verið talin frumbrot peningaþvættis, t.a.m. brot á skattalögum, fjársvik, 

fjárdráttur o.fl.171 Tengsl skattsvika og löggjafarinnar um peningaþvætti tengjast því 

með þeim hætti að verði tilkynningaskyldir aðilar skv. peningaþvættislögunum varir 

við refsivert skattalagabrot eða grunsamlega starfsemi ber þeim að tilkynna um slíkt og 

getur sá brotlegi þá bæði gerst sekur um skattalagabrot og peningaþvættisbrot og að 

þeim sökum hlotið þunga refsingu. 

8.1.3.1 Áhættumat ríkislögreglustjóra 

Með vísan í 4. gr. pþl. ber stjórnvöldum að vinna og birta áhættumat þar sem lögð er 

fram greining og mat á hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og leiðir til 

að draga úr greindri áhættu. Áhættuflokkunin gefur vísbendingar um til hvaða þátta 

fjármálatengdra gjörninga og eðli viðskipta sérstaklega verður horft, af hálfu 

eftirlitsaðilanna, varðandi líkur á peningaþvætti.  

Frá árinu 1991 hefur Ísland verið í samstarfi við FATF sem hefur m.a. gefið út tilmæli 

um til hvaða aðgerða aðildarríki þurfi að grípa í ljósi ógna í tengslum við peningaþvætti 

og hryðjuverk. Ísland hefur einnig skuldbundið sig til að samræma löggjöf landsins að 

tilmælum hópsins og er útgáfa ríkislögreglustjóra á umræddu áhættumati liður í því að 

Ísland uppfylli skyldur sínar. 172  Áhættuflokkunin byggir m.a. á greiningartöflu 

Evrópusambandsins þar sem ógn getur verið frá því að vera lítil upp í mikla ógn. Í 

framangreindu áhættumati ríkislögreglustjóra falla frumbrot skattsvika undir mikla 

ógn.173  

                                                

171 Fjármálaeftirlitið. (e.d.). Eftirlit með aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 
Sótt 9. apríl 2019 af https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/adgerdir-gegn-peningathvaetti/ 
172 Ríkislögreglustjóri. (2019, apríl). Áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. 
Bls. 5. Sótt 15. apríl 2019 af https://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2019/04/%C3%81h%C3%A6ttumat-
peninga%C3%BEv%C3%A6tti_fj%C3%A1rm%C3%B6gnun-
hry%C3%B0juverka_2019.pdf?fbclid=IwAR308fu75SwiGNWRLMf8QawpP-
YNZAfOUChFGrWlmVnVCl3JjCM8GpX3UNk 
173 Ríkislögreglustjóri. (2019, apríl). Áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. 
Bls. 13-14. Sótt 15. apríl 2019 af https://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2019/04/%C3%81h%C3%A6ttumat-
peninga%C3%BEv%C3%A6tti_fj%C3%A1rm%C3%B6gnun-
hry%C3%B0juverka_2019.pdf?fbclid=IwAR308fu75SwiGNWRLMf8QawpP-
YNZAfOUChFGrWlmVnVCl3JjCM8GpX3UNk 
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8.1.3.2 Nýtt eftirlitshlutverk ríkisskattstjóra  

Ríkisskattstjóri ásamt Fjármálaeftirlitinu fer með eftirlit um að ákvæðum pþl. sé fylgt 

eftir, sem og einnig reglugerðum og reglum sem sett eru á grundvelli laganna sbr. 38. 

gr. pþl. Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með þeim aðilum sem falla undir a-k-liði 1. mgr. 

2. gr. laganna, og sér ríkisskattstjóri um eftirlit þeirra aðila sem eftir eru, þ.e. falla undir 

liði l-s í 1. mgr. 2. gr. laganna. Þeir aðilar sem falla undir eftirlit ríkisskattstjóra eru 

aðilar sem sinna fjárvörslu- og fyrirtækjaþjónustu fyrir þriðju aðila, lögmenn, 

bókhaldsfyrirtæki, skattaráðgjafar, endurskoðendur, listmunasalar, leigumiðlarar, 

aðilar með starfsleyfi til happdrættis og að lokum fasteigna-, fyrirtækja- og skipasalar. 

Í 40. gr. laganna er fjallað um gagnkvæma aðstoð í málum tengdum peningaþvætti, en 

í athugasemdum við greinina í frumvarpi því er varð að lögunum er tekið dæmi um 

samvinnu skattyfirvalda og héraðssaksóknara í málum þar sem skattsvik eru frumbrot 

peningaþvættis. 174  Eftirlitsaðilum er heimilt á grundvelli 44. gr. pþl. að leggja á 

dagsektir sinni tilkynningaskyldir aðilar eða aðrir, ekki upplýsingaskyldu sinni 

gagnvart þeim. Er þeim þá einnig heimilt að leggja stjórnvaldssektir á hvaða aðila sem 

er, brjóti þeir gegn ákvæðum pþl., reglum eða reglugerðum sem sett eru á grundvelli 

laganna sbr. 46. gr. laganna. Þá er vert að taka fram að eftirlitsaðilum er skylt á 

grundvelli 23. gr. pþl. að upplýsa skrifstofu fjármálagreininga lögreglu um upplýsingar 

sem þeir kunna að verða uppvísir af í störfum sínum og áætla megi að tengist 

peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka með nokkrum hætti. Þagnarskylda hefur 

engin áhrif gagnvart eftirlitsaðilunum. 

8.1.3.3 Frumvarp til laga um raunverulega eigendur 

Í tengslum við peningaþvættislöggjöfina liggur nú m.a. fyrir Alþingi frumvarp175 til 

nýrra laga um raunverulega eigendur lögaðila, fjárvörslusjóða eða annarra sem skráðir 

eru í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Gerður hefur verið greinarmunur á raunverulegum 

eiganda annars vegar og lagalegum eiganda hins vegar. Lagalegur eigandi getur verið 

sá sem skráður er sem eigandi af fyrirtækjum, fjármunum eða öðrum eignum, en samt 

sem áður þarf hann ekki að vera raunverulegur eigandi þessara eigna. Hvergi hefur í 

                                                

174 Frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þskj. 367, 314. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/149/s/0367.html. [Sótt á vefinn 
18.4.2019]. 
175 Frumvarp til laga um skráningu raunverulegra eigenda, þskj. 1255, 794. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/149/s/1255.html. [Sótt á vefinn 18.4.2019]. 
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íslenskri löggjöf verið fyrir að finna skilgreiningu á þessum hugtökum en aðilar hafa 

náð að leyna eignarhaldi sínu t.a.m. með því að stofna margbrotinn vef fyrirtækja eða 

fá aðra aðila til að vera lagalegur eignandi félaga. Hvati fyrir þessum feluleik getur t.d. 

verið að fela eignarhald sitt svo erfitt sé að koma upp um óheimilan hagnað, fela tengsl 

sín í viðskiptum eða hindra rannsóknir. Hingað til hefur fyrirtækjum ekki verið skylt að 

tilkynna um raunverulega eigendur sína til fyrirtækjaskrár auk þess sem 

tilkynningaskyldum aðilum hefur ekki alltaf heppnast að afla fullnægjandi gagna um 

raunverulega eigendur.176 

Fyrir er ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu raunverulegur eigandi í frumvarpinu, 

en er vísað til skilgreiningar þess í 13. tölul. 1. mgr. 3. gr. pþl. þar sem raunverulegur 

eigandi er „[e]instaklingur, einn eða fleiri, sem í raun á starfsemina eða stýrir þeim 

viðskiptamanni, lögaðila eða einstaklingi, í hvers nafni viðskipti eða starfsemi er 

stunduð eða framkvæmd.“.  

Samkvæmt gildissviði 2. gr. laganna skulu falla undir lögin allir aðilar sem skráðir eru 

hjá fyrirtækjaskrá, s.s. ýmsar tegundir af félagasamtökum og útibúum þeirra, 

sjálfseignastofnanir í atvinnurekstri, sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri 

skipulagsskrá, lífeyrissjóðir, erlendir fjárvörslusjóðir eða sambærilegir aðilar sem eiga 

viðskipti hér á landi og aðrir aðilar sem hafa fengið kennitölu útgefna af fyrirtækjaskrá. 

Í almennum athugasemdum með frumvarpi að lögunum kom fram að framangreindum 

aðilum beri að afla upplýsinga um raunverulegan eiganda sinn og upplýsa 

ríkisskattstjóra um þær upplýsingar með tilkynningu sem hann ákveður.177  

Kveðið er á um þá aðila sem eiga að hafa aðgang að upplýsingum um raunverulega 

eigendur í 7. gr. frumvarpsins. Er það skrifstofa fjármálagreiningar lögreglu, 

eftirlistaðilar og önnur stjórnvöld sem gegna réttarvörslu skv. pþl., tilkynningarskyldir 

aðilar skv. pþl. þegar þeir framkvæmda áreiðanleikakönnun og svo almenningur (með 

ákveðnum takmörkunum). Í athugasemdum við greinina í frumvarpinu er sérstaklega 

tekið fram að lagt sé til að skattyfirvöld hafi aðgang að öllum upplýsingum um 

                                                

176 Ríkislögreglustjóri. (2019, apríl). Áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. 
Bls. 31. Sótt 15. apríl 2019 af https://www.logreglan.is/wp-
content/uploads/2019/04/%C3%81h%C3%A6ttumat-
peninga%C3%BEv%C3%A6tti_fj%C3%A1rm%C3%B6gnun-
hry%C3%B0juverka_2019.pdf?fbclid=IwAR308fu75SwiGNWRLMf8QawpP-
YNZAfOUChFGrWlmVnVCl3JjCM8GpX3UNk 
177 Frumvarp til laga um skráningu raunverulegra eigenda, þskj. 1255, 794. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/149/s/1255.html. [Sótt á vefinn 18.4.2019]. 
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raunverulegan eiganda á grundvelli skatteftirlits, skattrannsókna og upplýsingaskipta 

milli landa. Aðgangur aðila að upplýsingum um fjárvörslusjóði og sambærilega aðila 

er fjallað um í 8. gr. frumvarpsins. Er það sambærilegt og ákvæði 7. gr. frumvarpsins, 

nema í stað almennings er talað um þá einstaklinga eða lögaðila sem sýna fram á 

lögvarða hagsmuni. Sýni þeir aðilar fram á lögvarða hagsmuni, fá þeir aðgang að 

upplýsingunum, þó með ákveðnum takmörkunum.178 

Á grundvelli 13. gr. frumvarpsins ber ríkisskattstjóra að krefja skráningarskylda aðila 

sem fylgja ekki lögunum, eða reglugerð á þeim byggðum, um úrbætur innan hæfilegs 

frests. Bregðist aðilinn ekki við kröfu ríkisskattstjóra er hægt að afskrá hann af 

fyrirtækjaskrá líkt og kemur fram í 17. gr. frumvarpsins, en í athugasemdum við 

greinina í frumvarpi kom fram að um þarf að vera að ræða alvarlega vanrækslu af 

aðilans hálfu.179  

8.1.3.4 Samantekt 

Þrátt fyrir að peningaþvættislöggjöfin hafi ekki í för með sér beinar breytingar á 

virðisaukaskattslöggjöfinni er hún mikilvægur hlekkur í skattsvikamálum, m.a. á sviði 

virðisaukaskatts. Brot á virðisaukaskattslögum geta verið beintengd við 

peningaþvættisbrot, sé skattalagabrotið flokkað sem frumbrot peningaþvættis, en brot 

á skattalögum flokkast sem mikil ógn í áhættumati ríkislögreglustjóra.  

Nýtt eftirlitshlutverk ríkisskattstjóra og frumvarp að lögum um raunverulega eigendur 

eru þá þættir sem geta haft mikil og góð áhrif á skatteftirlit, skattrannsóknir og 

upplýsingaskipti. 

8.2 Aðgerðir erlendis síðustu ár 

Baráttan gegn skattsvikum og skattundanskotum er að breytast til hins betra út í heimi. 

Skattyfirvöld eru nú í auknum mæli að nýta sér tæknilausnir til að sporna gegn 

skattsvikum og láta skattkerfið ganga betur fyrir sig. Þessar aðgerðir skattyfirvalda hafa 

hiklaust verið árangursríkar og eru farnar að ná fram betri innheimtu skattgreiðslna sem 

áður fyrr var erfitt ef ekki ómögulegt að ná að innheimta. Tækninni fleytir fram, fleiri 

og fleiri möguleikar standa skattyfirvöldum til boða og fer kostnaður vegna slíkra 

                                                

178 Frumvarp til laga um skráningu raunverulegra eigenda, þskj. 1255, 794. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/149/s/1255.html. [Sótt á vefinn 18.4.2019]. 
179 Sama heimild. 
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lausna lækkandi.180 Verður í þessum kafla farið yfir ýmsar af álitlegustu leiðunum sem 

eru í notkun erlendis til að sporna gegn skattsvikum og skattundanskotum. 

8.2.1 Keðjuábyrgð 

Keðjuábyrgð (e. Chain Liabilty) er aðferð fyrir skattyfirvöld til að tryggja að 

virðisaukaskattur sé innheimtur af svokölluðum keðjuviðskiptum og til að koma í veg 

fyrir, eða minnka, samráð milli virðisaukaskattsskyldra aðila sem gert er í þeim tilgangi 

að svíkja skatt út úr virðisaukaskattskerfinu. Ábyrgð er því lögð á alla aðila innan 

keðjunnar, hvort sem hún er sameiginleg eða ekki, til að standa skil á 

virðisaukaskattgreiðslum sem ekki hafa verið greiddar af öðrum aðilum innan sömu 

keðju.181 

Þessi aðferð hefur verið tekin upp í ýmsum aðildarríkjum Evrópusambandsins en til að 

mynda hefur Bretland notast við þessa aðferð í allmörg ár og er henni sérstaklega ætlað 

að sporna gegn skattsvikum þar sem seljandi vöru lætur sig hverfa án þess að skila 

innheimtum virðisaukaskatti (e. Missing Trader Fraud). Þar í landi tekur keðjuábyrgðin 

til sölu á ákveðnum tæknilegum birgðum, sem jafnan hafa verið seldar í tengslum við 

skattsvik, svo sem símar, tölvur og sambærilegar vörur. Kaupandi vöru getur orðið 

ábyrgur fyrir greiðslu ógreidds virðisaukaskatts seljandans eða annars aðila í keðjunni 

ef varan er af framangreindri tegund, ef hann vissi eða hafði réttmætar forsendur182 til 

að ætla að virðisaukaskattinum af vörunni yrði ekki skilað í ríkissjóð eða ef hann hefur 

fengið bréf þess efnis að hann sé grunaður um að vera ábyrgur fyrir ógreiddum 

virðisaukaskatti.183  

Fái aðili slíkt tilkynningarbréf gefst honum kostur á að andmæla innan 21 dags og færa 

sönnur fyrir því að ástæður bréfsins eigi ekki við, og í vissum tilfellum til að sýna fram 

á hvers vegna verðið var lægra en almennt gerist fyrir sambærilega vöru. Að þeim 

                                                

180 OECD. (2017). Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud. Bls. 6. Sótt 27. apríl 2019 
af http://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf 
181 IBFD International Bureau of Fiscal Documentation. Michael Walpole. (2014, september/október). 
Tackling VAT Fraud. Bls. 260. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2014_05_int_1.pdf  
182 Aðili er talinn hafa haft réttmætar forsendur til að ætla að virðisaukaskatti væri ekki skilað í 
ríkissjóð ef hann keypti vöru fyrir lægra verð en lægsta verð á almennum markaði, eða lægra verð en 
aðilinn hefur áður keypt fyrir vöruna. Aðili sem stundar viðskipti á almennum markaði ætti að hafa 
sæmilega vitneskju um markaðsvirði þeirra vara sem hann verslar með. Heimild: Gov.uk. (2018, 6. 
ágúst). Guidance: Joint and several liability for unpaid VAT (VAT Notice 726). Sótt 1. október 2018 af 
https://www.gov.uk/guidance/joint-and-several-liability-for-unpaid-vat-notice-726#details 
183 Sama heimild.  
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sökum fylgir þessari aðferð að aðilar þurfa að vera betur á verði við hvaða aðila þeir 

stunda viðskipti, svo þeir endi ekki á að bera ábyrgð á skattgreiðslu sem aðrir hefðu í 

raun átt að standa skil á. Er ekki að finna tæmandi talningu á atriðum sem vænst er að 

aðilar kanni í slíkum viðskiptum, en meðal þeirra eru að kanna viðskiptasögu seljanda 

vöru eða viðskiptavinar síns, hvort greiðslan fyrir vöru sé innt af hendi til eða frá þriðja 

aðila, hvort vara geti verið seld ódýrari hjá nýju fyrirtæki heldur en hjá gömlu og reyndu 

fyrirtæki, hvort magn vörunnar sé grunsamlegt, hvort sé til markaður fyrir vöruna, 

spyrjast fyrir um skráningu aðilans á virðisaukaskattsskrá hjá stjórnvöldum og svo 

mætti lengi telja. Skattyfirvöld meta svo heildstætt hversu miklar ráðstafanir aðili hefur 

gert vegna viðskiptanna og ákvarða hvort honum sé gert að bera ábyrgð á skattskilunum 

eða ekki.184  

8.2.2 Rafvæðing í virðisaukaskatti 

8.2.2.1 „Split-payment“ aðferðin 

Til eru mismunandi útgáfur af split-payment aðferðinni, en í henni felst að seljandi vöru 

eða þjónustu leggur virðisaukaskatt á skattverð hennar líkt og gert er eftir almennum 

reglum, en virðisaukaskatturinn sem kaupandi vörunnar greiðir er greiddur beint til 

skattyfirvalda án milligöngu seljandans.185 Er aðferðin oftast framkvæmd af bönkum 

eða öðrum fjármála- og greiðslufyrirtækjum sem sjá um skipting greiðslunnar frá 

kaupandanum.186  

Í einni útgáfu aðferðarinnar greiðir kaupandi fjárhæðina sem fer inn á tvo mismunandi 

bankareikninga í nafni seljandans. Virðisaukaskatturinn er því ekki greiddur beint til 

seljandans og hefur hann því takmarkaðan ráðstöfunarrétt yfir honum.187 Skattverðið 

fer inn á venjulegan bankareikning í nafni seljandans, en virðisaukaskattinn sem bætist 

við skattverðið beint inn á lokaðan bankareikning sem einnig er í nafni seljanda. Á 

lokaða reikningnum er takmarkaðan notkunarréttur og hefur seljandinn því ekki frjálsar 

                                                

184 Gov.uk. (2018, 6. ágúst). Guidance: Joint and several liability for unpaid VAT (VAT Notice 726). 
Sótt 1. október 2018 af https://www.gov.uk/guidance/joint-and-several-liability-for-unpaid-vat-notice-
726#details  
185 OECD. (2018). Consumption Tax Trends 2018: VAT/GST and excise rates, trends and policy issues. 
Bls. 61. Sótt 15. apríl 2019 af https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2018_ctt-
2018-en#page62 
186 Sama heimild. 
187 OECD. (2016). Consumption Tax Trends 2016: VAT/GST and excise rates, trends and policy issues. 
Bls. 34-35. Sótt 30. september 2018 af https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-
2016_ctt-2016-en#page35 
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hendur yfir fjármununum sem þar eru. Yfirleitt er eingöngu hægt að greiða 

skattyfirvöldum virðisaukaskattinn eða þeim sem seljandinn á sjálfur í viðskiptum við. 

Í þessari útgáfu aðferðarinnar fær seljandinn ekki endurgreiddan virðisaukaskatt frá 

skattyfirvöldum nema gengið hafi verið úr skugga um að krafa hans sé lögmæt, en það 

þýðir að endurgreiðslan á sér ekki stað nema seljandinn hafi sjálfur greitt allan 

virðisaukaskatt sem honum ber.188  

Aðferðinni er ætlað að sporna gegn virðisaukaskattssvikum með því að fjarlægja 

tækifæri til svika, svo sem þar sem seljendur innheimta virðisaukaskatt og láta sig 

hverfa án þess að standa skil á honum í ríkissjóð. Meðal landa sem innleitt hafa 

aðferðina eru Ítalía, Rúmenía og Pólland. Þá hefur einnig verið rætt um að taka upp 

aðferðina innan Evrópusambandsins.189  

Með ítölsku aðferðinni er skattverðið greitt beint til seljandans en virðisaukaskatturinn 

greiðist inn á tiltekinn virðisaukaskattsreikning ríkissjóðs. Notast hefur verið við 

aðferðina frá árinu 2015 en einskorðast hún við tilteknar vörur. Gildissvið aðferðarinnar 

hefur þó verið víkkað út í nokkrum áföngum. Nú tekur aðferðin til sölu á vöru og 

þjónustu til ýmissa opinberra stofnana. Selja aðilarnir því vörur og þjónusta með 

virðisaukaskatti til stofnananna sem greiða skattverðið til seljendanna og greiða 

virðisaukaskattinn á sérstakan virðisaukaskattsreikning ríkissjóðs.190  

Í Rúmeníu er aðferðin með þeim hætti sem lýst var hér að framan þar sem opnaður er 

sérstakur virðisaukaskattsreikningur í nafni seljandans með takmarkaðan 

notkunarrétt.191 Sama á við í Póllandi þar sem eru tveir bankareikningar í nafni seljanda, 

annar ætlaður fyrir virðisaukaskatt og hinn ekki. Fram til þessa hefur aðferðin verið 

valkvæð í Póllandi,192  en í ársbyrjun kom fram tillaga um að hún yrði lögboðin í 

                                                

188 IBFD International Bureau of Fiscal Documentation. Michael Walpole. (2014, september/október). 
Tackling VAT Fraud. Bls. 261. Sótt 20. september 2018 af 
https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2014_05_int_1.pdf 
189 Sovos Compliance, LLC. (2018, 30. maí). Split Payments: New VAT Collection Mechanism in the 
European Union. Sótt 15. desember 2018 af https://sovos.com/blog/2018/05/30/split-payments-new-
vat-collection-mechanism-in-the-european-union/  
190 Sama heimild. 
191 Ernst & Young Global Limited. (2018, 18. janúar). Romania amends VAT split payment mechanism. 
Sótt 10. mars. 2019 af https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--romania-amends-
vat-split-payment-mechanism 
192 WTS. (2018, 25. janúar). Optional split payment in Poland from July 2018. Sótt 10. mars 2019 af 
https://wtsklient.hu/en/2018/01/25/split-payment-poland/ 
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viðskiptum milli virðisaukaskattsskyldra fyrirtækja í Póllandi. Mun það þó eingöngu 

gilda um ákveðna flokka vöru og þjónustu og þegar greitt er með millifærslum.193  

8.2.2.2 „Making tax digital for VAT“ í Bretlandi 

Í Bretlandi tóku gildi, þann 1. apríl 2019, reglur með yfirskriftinni „Making tax digital 

for VAT“ sem fela í sér að fyrirtæki sem skráð eru á virðisaukaskattsskrá og eru yfir 

veltumörkum Bretlands (sem í dag standa í 85.000 sterlingspundum), þurfa að halda 

utan um skrár sínar og gögn með stafrænum hætti og einnig að standa skil á 

virðisaukaskatti sínum til ríkissjóðs í gegnum sérstaka hugbúnaðarlausn sem hefur 

samskipti við ríkissjóð.194 Þeir aðilar sem eru undir veltumörkum eru ekki skuldbundnir 

til að framfylgja þessum reglum, en hafa þeir þó heimild til að skrá sig og fara eftir 

þeim. Velji þeir að skrá sig geta þeir hætt við það seinna meir ef þeir óska sérstaklega 

eftir því og ef þeir eru enn undir veltumörkunum. Séu þeir komnir yfir veltumörkin ber 

þeim að fara eftir reglunum.195  

Reglurnar eiga ekki eingöngu við um bresk fyrirtæki, heldur þurfa einnig erlend 

fyrirtæki með virðisaukaskattsskylda veltu yfir veltumörkum að skrá sig og hlíta 

þessum reglum.196 Hafi aðili verið yfir veltumörkum Bretlands, og þannig borið að fara 

eftir reglunum en fellur síðar niður fyrir veltumörkin, ber honum samt sem áður að 

halda utan um skjölin og skila virðisaukaskattinum með þeim hætti sem getið er um í 

reglunum.197  Einu undantekningarnar frá reglunum eru ef að aðili er afskráður af 

virðisaukaskattsskrá eða aðrar undantekningar eiga við, svo sem að aðili getur ekki 

haldið utan um gögn með stafrænum hætti sökum aldurs, vanhæfni eða annarra ástæða 

sem ríkissjóður samþykkir. Sé aðilinn tekinn til gjaldþrotameðferðar eða sé lögaðilinn 

rekinn af trúræknum einstaklingum og það samrýmist ekki trú þeirra að nýta sér 

stafræna hætti eða stafræn tæki við utanumhald skjala eða skil á virðisaukaskatti, eru 

einnig möguleikar á því að vera undanþeginn reglunum.198  

                                                

193 PwC. (2019, 28. janúar). Mandatory split payment. Sótt 10. mars 2019 af 
https://www.pwc.pl/en/articles/tax-news/2019/2019-01-28-mandatory-split-payment.html 
194 Gov.uk. (2019, 5. mars). VAT Notice 700/22: Making Tax Digital for VAT. Sótt 1. október 2018 af 
https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-70022-making-tax-digital-for-vat  
195 Sama heimild. Kafli 2.1.1. 
196 Sama heimild. Kafli 2.1. 
197 Sama heimild. kafli 2.1. 
198 Sama heimild. Kafli 3.1-3.2. 
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Þrátt fyrir að í dag sé algengt að aðilar haldi utan um reikninga, skrár og önnur gögn 

með stafrænum hætti, og gert er með ýmsu móti s.s. með skýjalausnum, smáforritum í 

farsímum, spjaldtölvum, borðtölvum eða öðru, þá skiptir máli samkvæmt reglunum 

með hvers konar lausn haldið er utan um gögnin. Reglurnar fela í sér að 

hugbúnaðarlausnin sem á að halda utan um skrárnar, þarf að vera til þess bær að halda 

utan um sérstakar tegundir af skrám, hún þarf að geta útbúið virðisaukaskattsskil 

aðilanna og skilað þeim til ríkissjóðs í gegnum sérstakan API-pall (e. API Platform eða 

Application Programming Interface platform) að því undangengnu að aðilinn sem hlut 

á í málinu hafi samþykkt skilin. Hafi skilin verið samþykkt og send til ríkissjóðs fær 

aðilinn senda staðfestingu þess efnis að þau hafi verið móttekin. 199  Þarf 

hugbúnaðarlausnin að vera þess eðlis að geta verið í samskiptum við ríkissjóð vegna 

þessa í gegnum API-pallinn.200  

Þetta framtak bresku skattinnheimtunnar er ætlað að gera breska skattkerfið 

áhrifaríkara, afkastameira og auðvelda skattgreiðendum skattskilin og samskipti við 

ríkissjóð. Með framtakinu eiga skjöl sem liggja að baki skattlagningu að vera 

nákvæmari auk þess að möguleikar á villum, reikningsskekkjum og sviksamlegri 

háttsemi er ætlað að minnka til muna. Ferlið á að verða hraðara og sjálfvirkara fyrir 

fyrirtæki, endurskoðendur og skattinnheimtuna sjálfa, sem stuðlar að dýrmætum 

tímasparnaði sem og fjárhagslegum sparnaði. Hafi aðilar réttan hugbúnað með höndum 

á framtakið einnig að gera litlum fyrirtækjum auðveldara fyrir að halda utan um skjöl 

og skila skattinum með stafrænum hætti.201 

8.2.2.3 Stafrænt skráð sala í Tékklandi 

Í Tékklandi hefur verið tekið upp kerfi sem heldur með stafrænum hætti utan um skrár 

vegna sölu á ýmsum vörum og þjónustu. Á sama augnabliki og greiðsla á sér stað er 

kvittun send yfir netið í tiltekna gagnageymslu fjársýslunnar þar í landi sem sendir á 

sama augnabliki sérstakan staðfestingarkóða sem skráður er á greiðslukvittunina sem 

kaupandi vörunnar fær í hendurnar. Með þessu getur kaupandi vörunnar athugað skrá 

                                                

199 Gov.uk. (2019, 5. mars). VAT Notice 700/22: Making Tax Digital for VAT. Sótt 1. október 2018 af 
https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-70022-making-tax-digital-for-vat. Kafli 3.1-
3.2. 
200 Sama heimild. Kafli 1.2. 
201 Gov.uk. (2019, 26. apríl). Policy paper : Overview of Making Tax Digital. Sótt 30. apríl 2019 af: 
https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital 
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yfir söluna í gegnum vefforrit fjársýslunnar.202 Til að geta stutt þetta stafræna kerfi þarf 

seljandi að vera með útbúnað sem getur átt samskipti með þessum stafræna hætti í 

gegnum netið. Val hans á útbúnaði er alfarið í hans eigin höndum en þarf hann að virka 

svo valið getur staðið milli tölvu, farsíma, kassakerfis með internetaðgangi, 

spjaldtölvum og þess háttar.203 Kerfið nær til allra peningagreiðslna, en millifærslur og 

greiðslur með skuldfærslu falla utan þess.204 

Til að byrja með voru eingöngu aðilar með veitingasölu annars vegar og sölu á gistingu 

hins vegar sem þurftu að notast við kerfið. Fast á hæla þeirra fylgdu aðilar sem stunduðu 

smá- og heildsölu. Því næst voru það aðilar sem ekki féllu undir síðasta áfanga 

innleiðingar kerfisins, en undir síðasta áfangann féll handiðn og atvinnustarfsemi á borð 

við landbúnað, aðilar starfandi á eigin vegum og flutningar.205  

Fjársýslunni í Tékklandi þótti mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir neikvæðu áhrif 

skattsvika sem leggjast oft á samviskusamlega og löghlýðna skattgreiðendur sem 

standa ávallt í skilum. Með stafræna kerfinu á að vera auðveldara fyrir viðskiptavini og 

fjársýsluna að taka eftir sviksamlegri starfsemi aðila.206 Kerfið getur haft í för með sér 

að viðskiptavinir óprúttinna aðila, sem hrökklast af markaðnum sökum kerfisins, færist 

yfir í viðskipti til þeirra heiðarlegu og auki þannig viðskipti þeirra. Þá hefur kerfið 

einnig í för með sér að óheiðarlegir aðilar munu neyðast til að hækka verð á vörum 

sínum og missa samkeppnislega yfirburði sína og standa jafnfætis þeim aðilum sem 

hafa stundað heiðarleg viðskipti og staðið í skilum á virðisaukaskatti.207 

8.2.2.4 Stafrænir reikningar  

Til að kljást við útgáfu rangra eða tilhæfulausra reikninga líkt og fjallað var um í kafla 

7, hafa þó nokkur lönd tekið upp einhverja útgáfu af kerfum til útgáfu stafrænna 

reikninga. Meðal þessara landa eru Argentína, Kólumbía, Ítalía, Mexíkó og Brasilía. Í 

Mexíkó er skylda að hafa slíkt stafrænt reikningakerfi, en áhrif upptöku kerfisins þar á 

                                                

202 Finanční správa. (e.d.). Electronic records of sales. Sótt 20. janúar 2019 af 
https://www.financnisprava.cz/en/financial-administration/electronic-records-of-sales 
203 Sama heimild. 
204 Sama heimild. 
205 OECD. (2017). Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats. Bls. 36. Sótt 28. 
október 2018 af https://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-
and-threats.pdf 
206 Finanční správa. (e.d.). Electronic records of sales. Sótt 20. janúar 2019 af 
https://www.financnisprava.cz/en/financial-administration/electronic-records-of-sales 
207 The Bureau of National Affairs, Inc. (2016, 17. október). Sótt 20. janúar 2019 af 
https://www.bna.com/electronic-czech-sales-n57982078690/ 
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landi létu ekki á sér kræla, þar sem 4,2 milljónir örfyrirtækja voru færð undir 

efnahagskerfið.208 

Meðal þátta sem gott er að hafa í huga við upptöku stafrænna reikningakerfa er að hafa 

kerfin formföst, þ.e. að hafa ákveðin skilyrði í kerfunum líkt og ákveðna uppsetningu, 

útlit eða fyrirfram ákveðið hvaða þættir eigi að koma fram á reikningunum. Þá getur 

verið gott að hafa stafrænar undirskriftir á þeim til að auka rekjanleika viðskiptanna og 

hafa reikningakerfið tengt við sölukerfi sem getur samþykkt að gögnin eru réttilega 

skráð og séu þannig ófalsanleg. Miklu máli getur þá einnig skipt að hafa reikningakerfin 

beintengd til skattyfirvalda til að auðvelda skatteftirlit.209 

8.2.2.4.1 Í Brasilíu 

Í Brasilíu hefur aðilum verið gert skylt að gefa út reikninga stafrænt. Seljandi vöru eða 

þjónustu gefur út stafrænan reikning (á portúgölsku Nota Fiscal Eletronica eða NFe) 

sem inniheldur allar hefðbundnar reiknisupplýsingar seljanda, þar á meðal skattalegar 

upplýsingar um hann líkt og t.d. virðisaukaskattsnúmer. Þennan stafræna reikning ber 

seljanda svo að undirrita stafrænt, en stafræna undirritunin er ætluð sem trygging fyrir 

áreiðanleika upplýsinganna og útgáfu reikningsins. Þegar reikningurinn hefur verið 

gefinn út er hann sendur skattyfirvöldum í lögsagnarumdæmi útgefanda stafrænt. 

Skattyfirvöldin þurfa að samþykkja reikninginn og gefa út staðfestingarkóða, en fáist 

staðfestingarkóðinn ekki verður ekki af flutningnum á vörunni.210 Þegar reikningurinn 

hefur verið gefinn út og sendur skattyfirvöldum í lögsagnarumdæmi útgefanda, þarf 

hann auk þess að sendast skattinnheimtu landsins, en heldur hún utan um alla slíka 

stafræna reikninga. Eftir atvikum eru reikningarnir einnig sendir til tollayfirvalda. 

Fjársýsla Brasilíu gerir þessa reikninga svo aðgengilega þeim aðilum sem málefnið 

varðar líkt og t.a.m. kaupanda vörunnar eða annarra sem hafa aðgangslykil að stafræna 

reikningnum.211 

Til að fylgja eftir flutningi vörunnar er prentuð upp einföld framsetning af stafræna 

reikningnum á sameiginlegt skjal (á portúgölsku DANFe sem stendur fyrir Documento 

                                                

208 OECD. (2017). Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud. Bls. 19. Sótt 27. apríl 2019 
af http://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf  
209 Sama heimild. 
210 Nota Fiscal Eletrônica. (e.d.). About NF-e. Sótt 15. janúar 2019 af 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/sobreNFe.aspx?tipoConteudo=HaV+iXy7HdM=#A8Z 
FhBIu/eo= 
211 Sama heimild. 
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Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica) og á það skjal er prentaður aðgangslykillinn sem 

aðilar sem málið varða geta nýtt sér til að skoða stafræna reikninginn og gögn því tengd 

á netinu. Auk aðgangslykilsins er á skjalinu tvívítt strikamerki sem ætlað er til að 

auðvelda skattyfirvöldum að geta samþykkt upplýsingar stafræna reikningsins.212 Þetta 

skjal er ekki flokkað sem reikningur og kemur ekki í stað fyrir slíkan, en er skjalið í 

raun bara tilvísun í stafræna reikninginn, þar sem skjalið inniheldur aðgangslykilinn að 

honum og aðilar geta þannig staðfest tilvist reikningsins og áreiðanleika hans.213 Þegar 

skjalið er tilbúið er hægt að flytja vöruna áfram, en þarf skjalið ávallt að fylgja 

sendingunni en hægt er að halda rauntímaeftirlit með sendingunni með því að skanna 

strikamerkið. Þegar kaupandi vörunnar fær vöruna í hendurnar ber honum skylda til að 

staðfesta stafræna reikninginn til skattyfirvalda, auk þess að skrá staðfestingarkóðann í 

bókhald sitt. Rauntímaeftirlitið, staðfestingarskylda kaupandans á stafræna reikninginn 

og skráning upplýsinganna inn í bókhald sitt, eru allt liðir í því að koma í veg fyrir 

skattsvik.214 

Þessari tiltölulega nýlegu breytingu í Brasilíu eru taldir fylgja margir kostir, fyrir 

skattyfirvöld, skattgreiðendur, kaupendur vara og samfélagið í heild. Með skyldu til 

útgáfu stafrænna sölureikninga sleppa seljendur við að þurfa að prenta út sölureikninga 

sem getur til að mynda minnkað pappírs- og annan prentunarkostnað seljenda auk þess 

að það kemur sér betur fyrir umhverfið. Fyrir seljendur vöru minnkar einnig kostnaður 

við að þurfa að póstleggja reikningana og þá hefur þetta einnig hvetjandi áhrif á stafræn 

viðskipti fyrirtækja.215 Kaupendur lenda í minni vandamálum með villur á reikningum 

frá kaupanda, fyrir skattyfirvöldum eykst áreiðanleiki útgefinna reikninga, kostnaður 

við eftirlit með reikningum minnkar svo ekki megi gleyma því að skattsvik minnka og 

skattskil aukast. Samfélagið er hvatt til að taka upp nýja tækni í viðskiptum en því fylgja 

aukin tækifæri í viðskiptum.216 

                                                

212 Nota Fiscal Eletrônica. (e.d.). About NF-e. Sótt 15. janúar 2019 af 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/sobreNFe.aspx?tipoConteudo=HaV+iXy7HdM=#A8Z 
FhBIu/eo= 
213 Sama heimild. 
214 Ortevo GmbH. (e.d.). Brazil. Sótt 15. janúar 2019 af https://www.ortevo.de/insight/overview-
brazil/?lang=en# 
215 Nota Fiscal Eletrônica. (e.d.). About NF-e. Sótt 15. janúar 2019 af 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/sobreNFe.aspx?tipoConteudo=HaV+iXy7HdM=#A8Z 
FhBIu/eo=  
216 Sama heimild. 
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8.2.2.5 Gervigreind og vélmenni 

Gervigreind (e. Artificial Intelligence) er vítt hugtak sem nær yfir margar tegundir þátta. 

Fellur þar undir vélnám (e. Machine Learning), en dæmi um slíkt er til að mynda 

greindar persónulegar hjálparhellur á borð við Siri eða villupúkar sem leiðrétta 

stafsetningarvillur. Undir gervigreind fellur einnig sjálfvirknivæðing vélmenna (e. 

Robotic Learning eða Robotic Process Automation) en með sjálfvirknivæðingunni 

kennir einstaklingur vél hvernig eigi að framkvæma tiltekin verkefni og vélin 

endurtekur svo skrefin sem henni hefur verið sýnt hvernig eigi að framkvæma líkt og 

til dæmis með sjálfvirkri skönnun reikninga.217  

Til að fá betri skilning á því hvað gervigreind er og hvað fellur þar undir, er gott að 

byrja á því að staðsetja gervigreind innan gagnavísinda (e. Data Science). Gott er að 

ímynda sér babúskur eða tréfígúrur í mismunandi stærðum sem staflast hver inn í aðra. 

Við gætum sagt að stærsta babúskan tákni gagnavísindi í heild sinni. Næsta babúska á 

eftir gæti táknað gervigreindina og þriðja babúskan vélnám. Þá væri hægt að ganga 

ennþá lengra og finna út fjórðu og fimmtu babúskuna og svo framvegis sem væru þá 

innan vélnámsins. 218  Innan vélnámsins er að finna þætti sem finnast einnig í 

gervigreindinni og gagnavísindunum, innan gervigreindarinnar finnast þættir sem 

finnast einnig innan gagnavísindanna en ekki vélnámsins, og að lokum finnast innan 

gagnavísinda fleiri þættir sem finnast hvorki í gervigreindinni né vélnáminu. 219  Í 

grófum dráttum felst í gagnavísindum að draga út úr stórum gagnasöfnum gögn með 

það að markmiði að geta hagnýtt sér þau til dæmis á samkeppnislegum mælikvarða.220 

Gervigreindin lýsir aftur á móti því þegar vél getur veitt umhverfi sínu skilning, skynjað 

það og í framhaldi af því tekið ákvörðun með svipuðum hætti og manneskjur gera og 

lært af reynslunni.221  

Ekki hefur borið mikið á því að gervigreind hafi verið notuð á sviði skattamála, en 

áhrifin geta verið gífurleg. Með vélnámi væri t.a.m. hægt að lesa út úr þúsundum 

                                                

217 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. (2017). Artificial Intelligence – Entering the world of tax. Bls. 
2. Sótt 5. apríl 2019 af https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/artificial-intelligence-in-
tax.html 
218 MapR Technologies, Inc. (2018, 21. september). Artificial Intelligence and Machine Learning: 
What Are They And Why Are They Important? Sótt 22. apríl 2019 af https://mapr.com/blog/artificial-
intelligence-and-machine-learning-what-are-they-and-why-are-they-important/ 
219 Sama heimild. 
220 Sama heimild. 
221 SAS Institute Inc. (2019). Artificial Intelligence : What it is and why it matters. Sótt 20. maí 2019 af 
https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html 
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viðskiptafærslna og finna út á skammri stundu hvort heimilt sé að færa þá færslu til 

frádráttar í rekstri eða ekki. Hingað til hafa skattasérfræðingar unnið löngum stundum 

við það að rekja sig í gegnum færslulista og gögn fyrirtækja til að finna út skattstofna 

þeirra, en nú geta vélar gert það á nokkrum sekúndum með nákvæmum og stöðugum 

hætti. Vélarnar leysa skattasérfræðinga undan einfaldari verkefnum sem gefur þeim 

frekara rúm til að einbeita sér að flóknari og æðri verkefnum.222 Vinnan sem getur falist 

í því að leiða út skattstofna fyrirtækja getur verið gífurleg í framkvæmd, krefst 

þekkingar á skattalöggjöf og getu til að taka upplýstar ákvarðanir. Sökum flókins eðlis 

þessara verkefna og endurtekninga sem felast í hverju verkefni eru miklar líkur á að 

mistök geti orðið við vinnslu þeirra.223  

8.2.3 Samantekt 

Að því sem að framan hefur verið greint má sjá að erlendis eru skattyfirvöld farin að 

nýta sér í mjög auknum mæli tæknivæðinguna við skatteftirlit, til að koma í veg fyrir 

skattsvik og ná þannig fram betri skattinnheimtu.  

Hvort sem það eru aðgerðir sem skipta greiðslu í virðisaukaskatt annars vegar og 

skattverð hins vegar, skylda aðila til að halda utan um skjöl sín með stafrænum hætti 

og halda sérstök forrit sem ætluð eru til þess að skila skatti og eiga samskipti við 

skattyfirvöld, kerfi sem halda utan um skráða sölu, stafrænar gagnageymslur eða 

stafrænir reikningar og stafrænar undirskriftir, þá er ljóst að margir möguleikar eru til 

staðar til að bæta skattinnheimtu og skatteftirlit. 

  

                                                

222 Raconteur Media Ltd. (2018, 23. maí). Artificial Intelligence: Putting Technology to Work in Tax. 
Sótt 22. apríl 2019 af https://www.raconteur.net/sponsored/artificial-intelligence-putting-technology-
to-work-in-tax  
223Sama heimild. 
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9 Niðurstaða 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að skoða hvernig vörnum og baráttu gegn skattsvikum 

og skattundanskotum á virðisaukaskatti er háttað hér á landi og kanna hvar Ísland 

stendur í samanburði við önnur lönd.  

Líkt og fram hefur komið eru skattsvik ólögmæt og refsiverð athöfn sem draga úr 

tekjum hins opinbera, tekjum sem ætlaðar eru samfélaginu öllu til góða. Með 

skattsvikum er samkeppnisstaða samfélagsins skekkt, aukin skattbyrði leggst þannig á 

þau fyrirtæki og þá einstaklinga sem standa samviskusamlega skil á sínum sköttum. 

Geta skattsvik auk þess haft í för með sér að trú á skattkerfinu minnki. 

Þrátt fyrir að ekki liggi fyrir upplýsingar um áætlað skattagap á Íslandi þá eru 38,9% 

mála sem fara til meðferðar hjá ríkisskattstjóra virðisaukaskattsmál og öll 1.719 mál á 

borði skattrannsóknarstjóra ríkisins vörðuðu grun á skattalagabrotum, sbr. umfjöllun í 

kafla 8.1.1.6. Á síðustu árum hafa skattsvik og skattundanskot sífellt færst í aukana, 

sérstaklega sökum aukinnar tækni- og alþjóðarvæðingar, viðskipta á netinu og í 

tengslum við hið nýja deilihagkerfi. Þróunin hefur verið sú að nú eru glæpahópar- eða 

samtök að ráðast á skattkerfi ríkja og nýta sér tæknina í skipulögðum svikum. Í dag er 

til að mynda orðið mun auðveldara að svíkja undan skatti með fölsuðum reikningum, 

sem eru orðnir fullkomnari en þeir áður voru, og jafnvel eru aðilar farnir að halda 

tvíhliða bókhald. Aðilar reyna þá í auknum mæli að lágmarka skattgreiðslur sínar. 

Skatteftirlit og skattrannsóknir verða því sífellt mikilvægari þáttur í því að ná að 

viðhalda góðu velferðarkerfi.  

Eftir að hafa farið í greiningu á þeim skýrslum sem unnar hafa verið hér á landi í 

tengslum við skattsvik og skattundanskot var niðurstaðan sú að almennt hafi 

skatteftirliti og skattrannsóknum verið fremur ábótavant en var t.a.m. talið að það 

ákvarðaðist sökum skorts á mannafla og reyndu starfsfólki. Meðal atriða sem komu 

oftar en einu sinni fram í skýrslunum voru að dómar í skattsvikamálum væru vægari en 

dómar í svipuðum málaflokkum, refsingar væru ekki nýttar til fulls og viðhorf 

almennings væri á þá leið að skattsvik væru ekki alvarleg brot. Fælingarmáttur vegna 

skattsvika væri að þeim sökum lítill sem enginn. Var talið að það þyrfti að fá almenning 

til að bera virðingu fyrir kerfinu, kynna refsidóma og niðurstöður úr skatteftirliti og 

beina eftirliti í minna mæli að þeim heiðarlegu. 
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Þær lagabreytingarnar sem hafa átt sér stað s.l. tíu ár hafa verið af hinu góða enda hafa 

þær haft það að markmiði að viðhalda og auka skattinnheimtu og bæta samkeppnisstöðu 

milli aðila, innan- og utanlands. Telur höfundur þó þær breytingar sem fylgja nýju 

peningaþvættislöggjöfinni mikilvægari í tengslum við varnir gegn skattsvikum. Líkt og 

fram hefur komið geta skattalagabrot verið frumbrot til peningaþvættis og flokkast sem 

mikil ógn í áhættumati ríkislögreglustjóra. Aukið eftirlit með þessum málum mun að 

öllum líkindum bæta í málafjölda hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins, sem fram til þessa 

hafa að mestu borist frá lögreglu. Verði frumvarp til laga um raunverulega eigendur 

samþykkt, má ætla að það hafi góð áhrif á skatteftirlit, skattrannsóknir, upplýsingaskipti 

og gagnsæi. 

Á grundvelli framangreindrar umfjöllunar fæst þó ekki annað séð en að tæknilausnum 

og tæknivæðingu í tengslum við varnir gegn skattsvikum í virðisaukaskatti sé ábótavant 

hér á landi, þar sem ekkert kom fram um slíka innleiðingu. Með innleiðingu 

tæknilausna væri hægt að komast fyrir mörg af þeim vandamálum sem talin voru upp 

hér að framan. Með gervigreind og vélmennum væri t.a.m. hægt að losa starfsmenn 

skattyfirvalda undan ákveðnum verkefnum svo allir þeirra kraftar gætu farið í flóknari 

verkefni. Þá telur höfundur að þrátt fyrir að lítið hafi krælt á virðisaukaskattssvikum á 

borð við tvíhliða bókhald eða fölsun reikninga hér á landi sé mikilvægt fyrir yfirvöld 

að innleiða strax einhverjar af þeim erlendu tæknilausnum sem verið er að notast við 

erlendis, því þetta eru jú varnir og verra er að ætla að innleiða þær þegar það er orðið 

of seint og skaðinn er skeður. Eru allar þær tæknilausnir sem greint var frá að framan 

álitlegar til að skila góðum árangri í skatteftirliti og vörnum gegn skattsvikum og 

skattundanskotum hér á landi. 

Að framangreindu virtu er það niðurstaða höfundar að Ísland standi enn sem komið er 

ekki jafnfætis löndum úti í heimi hvað varðar varnir gegn skattsvikum og 

skattundanskotum. Tæknivæðingunni þeysir áfram og þurfa skattyfirvöld að fara að 

grípa til ráðstafana og innleiða eitthvað af þeim tæknilausnum sem skattyfirvöld eru 

farin að notast við úti í heimi. Það þarf að horfa til framtíðar. 

Það er ekki bara í gangi þróun á tæknilausnum til að sporna gegn skattsvikum. Það er 

einnig þróun tæknilausna skattsvikaranna sem þeysir áfram, og munu þeir ekki hægja 

á sér. 
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