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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lögð fram til meistaraprófs í skattarétti og reikningsskilum við 

bæði laga- og viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar er álag í skattarétti. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skýra hugtakið álag í skattarétti, eðli þess 

sem viðurlög eða refsingu við brotum gegn skattalöggjöfinni, fjalla um 

mismunandi beitingu álags eftir því hvaða svið skattaréttarins eiga við, skoða 

hvernig álagi í skattarétti er háttað á Norðurlöndunum og samspil álags við 

önnur viðurlög. 

Ritgerðin byrjar á almennri umfjöllun um álag í skattarétti og skilgreiningu 

hugtaksins. Í þessum kafla er fjallað um eðli álags sem refsingar og 

stjórnsýsluviðurlaga og eru úrskurðir yfirskattanefndar og dómar Hæstaréttar 

reifaðir til frekari rökstuðnings og útskýringar. Í framhaldi er farið yfir 

skattaálag í lögum um tekjuskatt. Saga álags í íslenskri löggjöf um tekjuskatt 

er rakin frá upphafi, fjallað er um þróun álags og hvernig það hefur breyst með 

tímanum, lagabreytingum og fordæmisgefandi dómum Hæstaréttar og 

Mannréttindadómstóls Evrópu. 

Þessu næst er fjallað um álag eins og það er að finna í 108. gr. laga um 

tekjuskatt, nr. 90/2003, og þau skilyrði og forsendur sem þarf að uppfylla til 

að hægt sé að beita álagi og hvernig því er beitt samkvæmt þessari lagagrein. 

Greininni er skipt upp í þrjár málsgreinar sem hver og ein hefur að geyma 

ákveðin skilyrði og forsendur fyrir beitingu álags og er farið ítarlega yfir þau 

og dómar og úrskurðir reifaðir til að sýna fram á hvernig þessum ákvæðum er 

beitt í raun. Þá er farið yfir álag samkvæmt 1. mgr. 122. gr. laga um tekjuskatt 

og reglur þar að lútandi og skoðaðir eru dómar og úrskurðir til rökstuðnings 

og útskýringa. Því næst ræðir um álag í skattarétti á Norðurlöndunum einkum 

í Svíþjóð, Noregi og Danmörku með tilliti til þeirra áhrifa sem dómar 

Mannréttindadómstóls Evrópu hafa haft á löggjöf og meðferð álags í þeim 
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löndum. Að endingu er beiting álags samkvæmt öðrum lögum en lögum um 

tekjuskatt skoðuð til að mynda lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988, lögum 

nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda og tollalögum nr. 88/2005. 

Lýkur umfjölluninni svo á greinargerð um samspil annarra refsinga við 

skattaálag. 
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1. Inngangur 

Orðið álag hefur fleiri en eina merkingu í íslenskri tungu. Má þar nefna streitu 

eða áreynslu sem þekkt eru sem líffræðileg einkenni. Álag á einnig við um 

byrði, uppbót eða viðbót við eitthvað, til að mynda fjárhæð. Er orðið álag að 

finna í skattarétti en hugtakið kemur þannig fyrir í lagagreinum varðandi 

viðurlög og er þá átt við álag sem hækkar skatta eða skattstofna um ákveðinn 

hundraðshluta. Einnig getur álag átt við galdra, en eins áhugavert og 

spennandi og galdraálag hljómar verður þó ekki fjallað meira um slíkt í þessu 

riti. 

Eins og titill ritgerðarinnar gefur til kynna er umfjöllunarefni hennar 

ofangreint álag í skattarétti, eða svokallað skattaálag. Höfundur hefur um 

árabil starfað á sviði skattaréttar og hefur mikinn áhuga á efninu. Álag er 

mikið notað af skattayfirvöldum hér á landi og þótti höfundi bæði áhugavert 

og þarft að skilgreina þetta verkfæri yfirvalda á yfirgripsmikinn hátt þar sem 

forsendur, skilyrði, notkun og heimildir þess eru ítarlega skoðaðar og dregnar 

saman í heildstæðri mynd. Hins vegar er lítið til af efni sem fjallar um og 

útskýrir umrætt álag í skattarétti eins og það kemur fyrir í tekjuskattslögum, 

nr. 90/2003. Því mun ritgerðin skýra hugtakið álag í skattarétti, eðli þess sem 

viðurlög eða refsingu við brotum gegn skattalöggjöfinni, fjalla um 

mismunandi beitingu álags eftir því hvaða svið skattaréttarins eiga við og 

skoða hvernig álagi í skattarétti er almennt háttað á Norðurlöndunum. 

Að loknum þessum inngangi mun annar kafli ritgerðarinnar fjalla almennt 

um álag í skattarétti og skilgreiningu hugtaksins. Í þessum kafla er einnig 

fjallað um eðli álags sem refsingar og stjórnsýsluviðurlaga og eru úrskurðir 

yfirskattanefndar og dómar Hæstaréttar reifaðir til frekari rökstuðnings og 

útskýringar. Þriðji kafli fjallar um álag í lögum um tekjuskatt. Í þessum kafla 

er saga álags í íslenskri löggjöf um tekjuskatt rakin frá upphafi, fjallað um 

þróun álags og hvernig það hefur breyst með tímanum, lagabreytingum og 
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fordæmisgefandi dómum Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls Evrópu (hér 

eftir nefnt MDE). Í fjórða kafla er fjallað um álag eins og það er að finna í 

108. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, (hér eftir nefnd TSL), og þau skilyrði 

og forsendur sem þarf að uppfylla til að hægt sé að beita álagi og hvernig því 

er beitt samkvæmt þessari lagagrein. Fimmti kafli fjallar um álag og beitingu 

þess samkvæmt 1. mgr. 122. gr. sömu laga. Sjötti kafli ritgerðarinnar fjallar 

um álag í skattarétti á Norðurlöndunum einkum í Svíþjóð, Noregi og 

Danmörku og reglur þessara landa borin saman við þær sem eru í gildi hér á 

landi. 

Einnig verður farið yfir þau áhrif sem dómar MDE hafa haft á löggjöf og 

meðferð álags í skattarétt í þessum löndum. Sjöundi kafli fjallar um álag og 

beitingu þess samkvæmt öðrum lögum en lögum um tekjuskatt eins og lögum 

um virðisaukaskatt nr. 50/1988 (hér eftir nefnd VSL), lögum nr. 45/1987 um 

staðgreiðslu opinberra gjalda (hér eftir nefnd STG) og tollalögum nr. 88/2005 

(hér eftir nefnd TLL). Áttundi kafli tekur á brotum á skattalögum, öðrum 

refsingum en álagi við slíkum brotum og samspili álags við slíkar refsingar. 

Í öllum ofangreindum köflum eru dómar Hæstaréttar, MDE og úrskurðir 

yfirskattanefndar reifaðir til frekari útskýringa og rökstuðnings. Í síðasta kafla 

ritgerðarinnar er að finna samantekt höfundar á skoðun sinni og rannsóknum 

á álagi í skattarétti og lokaorð höfundar. Það er von höfundar að þessi vinna 

leiði til þess að lesandi standi eftir uppfræddur og vel að sér hvað varðar álag 

í skattarétti og að rit þetta geti gagnast fræðimönnum og fagmönnum við 

frekari vinnu og rannsóknir á sviði skattaréttar. 

2. Almennt um álag 

Álag í skattarétti er álag á skattstofna og er það ákveðin fjárhæð sem er 

reiknuð sem tiltekinn hundraðshluti af framtöldum, áætluðum eða vantöldum 

skattstofnum og er því bætt við þá skattstofna. Skattaðila er síðan reiknaðir 
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skattar út frá þeirri heildarfjárhæð. Þannig kemur álagið ofan á skattstofn, eða 

hækkun skattstofna, sem skattyfirvöld telja efnislega réttan.1 

Samkvæmt lögum um tekjuskatt er álag viðbótarskattstofn en samkvæmt 

lögum um virðisaukaskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda er 

álagið viðbótarskattur.2 Til að skilyrði fyrir að leggja á álag komi til verður 

refsivert brot að hafa verið framið, t.d. að aðili greiði ekki virðisaukaskatt á 

réttum tíma, sbr. 1. mgr. 27. gr. VSL, eða framtalsskyldur aðili telji ekki fram 

til skatts innan tiltekins frests, sbr. 1. mgr. 108. gr. TSL. 

Álag telst til einnar tegundar stjórnsýsluviðurlaga sem aðallega er beitt á 

sviði skattaréttar. Flokka má því álag sem eina undirtegund stjórnvaldssekta. 

Í lögum er álag oftast lagt á við lögbrotum sem felast í því að skila ekki inn 

skýrslum á tilskildum tíma en það er grundvöllur álagningar skatta og gjalda. 

Sama gildir þegar slíkum skýrslum er ábótavant. Þá er í nokkrum tilvikum 

lögmælt að álagi skuli beitt í tilefni af vanefndum á greiðslum skatta og 

gjalda.3 

Í skriflegri athugasemd íslenska ríkisins til MDE við kæru nr. 22007/11, 

(dómur MDE í máli Jón Ásgeir Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi, 18. maí 2017 

mál nr. 22007/11), kemur fram að ríkið telji að meginmarkmið álags í 

skattarétti sé að hvetja einstaklinga til þess að láta stjórnvöldum í té tímanlega 

allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að eftirlit með álagningu skatta 

sé sem skilvirkast og nái sem mestum árangri. Þar sem tímafrekt getur verið 

að ljúka sakamáli þurfi að vera til staðar einhverskonar viðurlög sem hægt er 

að beita skjótt til þess að varnaðaráhrif gegn brotum á ákvæðum skattalaga 

séu sterkari en ella. 

Við beitingu þessara viðurlaga eru skattyfirvöld ekki að líta til eðli 

refsiverðar háttsemi skattgreiðanda, heldur eru önnur ákvæði til staðar sem 

 
1 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 213. 
2 Páll Hreinsson, Rannsóknir í félagsvísindum VI, 2005, bls. 256. 
3 Þskj. 837, 135. lögþ. 2007-8, bls. 11 
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líta til atriða eins og t.d. stórfellds hirðuleysis eða ásetnings. Þá væri skattaálag 

ákvarðað á hlutlægum grunni og að skilyrði fyrir ákvörðun þessari væri 

uppfyllt ef skattframtali væri ekki skilað á tilsettum tíma eða ef annmarkar eða 

rangfærslur væru í skattframtalinu, hvað sem liði sök af hálfu 

skattgreiðandans.4 

Í dómi MDE, Rosenquist gegn Svíþjóð, 14. september 2004 (60619/00), 

reyndi á það hvort álag væri refsing en þar kemur m.a. fram að tilgangur þess 

að dæma álag sé fyrst og fremst sá að tryggja að skattyfirvöld fái afhentar á 

réttum tíma fullnægjandi og réttar upplýsingar svo að þau geti framkvæmt 

rétta álagningu. Refsikenndum viðurlögum sé hins vegar aðallega ætlað að 

vera fyrirbyggjandi og fela í sér refsingu. Þá var álagið sett á við meðferð 

mismunandi mála sem höfðu ólíkan lagalegan bakgrunn. 

Skattaálag eins og fjallað er um hér er því í raun afleiðing af því að veita 

rangar eða ófullnægjandi upplýsingar til skattyfirvalda um tekjur sem aðilar 

hafa fengið eða reisa frádrátt sinn á. Hér á landi, eins og á öðrum 

Norðurlöndum, er byggt á því að skattaðili þekki eigin aðstæður best og því 

sé eðlilegast og réttast að hann sjái sjálfur um að fylla út skattframtal sitt. Þar 

af leiðandi er skattaðili ábyrgur fyrir því að hann veiti fullnægjandi og réttar 

upplýsingar í hvert sinn.5  

2.1. Refsing 

Hugtakið viðurlög er samheiti afleiðinga refsiverðs verknaðar og er skilgreint 

sem hvers konar lagaúrræði vegna réttindabrota í þjóðfélaginu. Viðurlögum 

má í aðalatriðum greina í þrjár tegundir þ.e. refsiviðurlög, stjórnsýsluviðurlög 

 
4 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu frá 18. maí 2017.  
5 Zimmer, Frederik: Lærebok I, bls. 45. 
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og skaðabætur.6 Þó er algengt að viðurlögum sé aðeins skipt í tvo flokka í 

umfjöllun í refsirétti, þ.e. refsingar og önnur refsikennd viðurlög.7 

Hugtakið refsing er ekki skilgreint beint í lögum eða lögskýringargögnum8 

þó er gert ráð fyrir refsingum í ýmsum lögum líkt og í almennu 

hegningarlögunum sem eru ein meginheimild fyrir refsingum. Ármann 

Snævarr taldi erfitt að skilgreina hugtakið refsing þar sem það væri 

margbreytilegt og þróaðist sífellt í tengslum við þjóðfélagsaðstæður og 

tímabil og því erfitt að finna eina skilgreiningu sem ætti ávallt við.9 Hefur 

þetta sannað sig í gegnum tíðina ef horft er til hvers konar háttsemi er refsiverð 

og hvers konar refsingum er beitt í hverju tilfelli. Þar sem refsingar eru inngrip 

í líf fólks eru gerðar strangari kröfur til að heimila þær og því verður að mæla 

fyrir um refsingar í settum lögum eða almennum stjórnvaldsfyrirmælum með 

stoð í settum lögum.10 

Refsing í skilningi almennu hegningarlaganna er ein tegund viðurlaga sem 

ríkisvald beitir þann sem sekur hefur gerst um refsivert brot. Er refsingunni 

ætlað að valda dómþola þjáningu eða óþægindum. Þá felur refsing á 

grundvelli almennra hegningarlaga í sér fordæmingu samfélagsins og hefur á 

þann hátt einskonar varnaðaráhrif gegn refsiverðri háttsemi.11 Í 1. mgr. 31. gr. 

almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, er tiltekið að refsingar samkvæmt 

lögunum séu fangelsi og fésektir. Í greinargerð með frumvarpi til almennra 

hegningarlaga, sem samþykkt var sem lög nr. 19/1940, kemur fram að refsing 

sé ein þeirra aðferða sem þjóðfélagið hafi til þess að verjast réttarbrotum. 

 
6 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, 
bls. 490. 
7 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. 
8 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. 
9 Ármann Snævarr: Þættir úr refsirétti II, bls. 67-68. 
10 Jón Þór Ólason: Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins. Úlfljótur, bls. 203. 
11 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62-63. 
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Markmið refsingar er fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og 

viðhald lögbundins þjóðskipulags.12  

Hugtakið refsing er yfirleitt skilgreint með tilliti til hugtaksins afbrot. 

Kemur þannig aðeins til þess að refsingu sé beitt þegar aðili sýnir af sér 

ákveðna háttsemi sem er skilgreind sem afbrot. Þá telst ákveðin háttsemi ekki 

til afbrots nema við henni liggi einhver refsing. Til að meta hvort um 

refsiheimild sé að ræða verður að taka mið af því hvort viðurlögin teljist til 

refsitegunda eða sem refsing í þeim lagaákvæðum sem um ræður í hverju 

tilfelli fyrir sig. Ein skilgreining á refsingu er sú að refsing er sú tegund 

viðurlaga sem stjórnvald grípur til gegn aðila sem hefur gerst sekur um 

refsiverða háttsemi.13 Í refsingu felst fordæming og vanþóknun frá 

samfélaginu auk þess að valda þeim seka óþægindum eða þjáningu.14 

MDE hefur skýrt hugtakið refsivert brot í skilningi Mannréttindasáttmála 

Evrópu (hér eftir nefnt MSE) sjálfstætt og að nokkru óháð flokkun 

háttseminnar að landsrétti. Í dómi MDE í máli Engels o.fl. gegn Hollandi 8. 

júní 1976 (5100/71, 5101/71, 5354/72)15, og fleiri dómum sem síðar hafa 

gengið, var lagt til grundvallar að við túlkun á hugtakinu refsivert brot í 

merkingu 1. mgr. 6. gr. MSE16 yrði að leggja heildstætt mat á eðli og inntak 

viðurlaganna út frá eftirfarandi sjónarmiðum, svokölluðum Engel-viðmiðum. 

Í fyrsta lagi hvernig háttsemin er skilgreind að landsrétti, sem ræður ekki 

úrslitum. Í öðru lagi hvert sé raunverulegt eðli háttseminnar og í þriðja lagi 

 
12 Alþt. 1939-1940, A-deild, bls. 71-72. 
13 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62-63. 
14 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, 
bls. 337. 
15 Sjá nánar í kafla 6.2 
16 Texti 1. mgr. 6. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994: „Þegar kveða skal á um réttindi og 
skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt til 
réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Sé 
skipan hans ákveðin með lögum. Dóm skal kveða upp í heyranda hljóði, en banna má fréttamönnum og 
almenningi aðgang að réttarhöldunum að öllu eða nokkru af siðgæðisástæðum eða með tilliti til 
allsherjarreglu eða þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi eða vegna hagsmuna ungmenna eða verndar einkalífs 
málsaðila eða, að svo miklu leyti sem dómstóllinn telur brýna nauðsyn bera til, í sérstökum tilvikum þar sem 
opinber frásögn mundi torvelda framgang réttvísinnar.“ 
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hversu þungbærar þær afleiðingar eru sem umrædd viðurlög kunna að hafa í 

för með sér fyrir viðkomandi. Af dómaframkvæmd MDE má ráða að annað 

og þriðja skilyrðið séu valkvæð. Til að stjórnvaldsákvörðun teljist refsivert 

brot skv. 1. mgr. 6. gr. MSE er því nægjanlegt að háttsemi sem hún 

grundvallast á sé í eðli sínu refsiverð í merkingu sáttmálans, eða að hún geti 

leitt til að manni verði gert að sæta viðurlögum sem falla almennt séð undir 

svið refsiréttar vegna eðlis þeirra og alvarleika.17 

2.2. Stjórnsýsluviðurlög 

Í frumvarpi til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993, 

(stjórnsýsluviðurlög), kemur fram í athugasemd um 1. gr. frumvarpsins, um 

a-lið (41. gr.), að með hugtakinu stjórnsýsluviðurlög sé átt við refsikennd 

viðurlög sem stjórnvöld geta lögum samkvæmt lagt á hinn brotlega í tilefni af 

háttsemi sem er andstæð lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða 

stjórnvaldsákvörðun og hefur að markmiði að valda þjáningu eða óþægindum 

og hafa varnaðaráhrif.18 Fram kemur í dómi MDE, Rosenquist gegn Svíþjóð, 

14. september 2004 (60619/00), að refsikenndum viðurlögum sé aðallega 

ætlað að vera fyrirbyggjandi og fela í sér refsingu. 

Í dómnum reyndi á það hvort álag væri refsing en málsatvik voru þau að 

skattur hafði verið áætlaður og ákærða gert að greiða álag þar sem hann hafði 

ekki skilað skattframtali. Nokkrum árum síðar kom í ljós að hann hafði í raun 

átt að greiða mun hærri skatt en samkvæmt áætluninni og voru gjöld hans því 

endurákvörðuð og ákærða þar að auki gert að sæta álagi á skattstofn. Þá var 

einnig höfðað refsimál vegna skattsvika og hann dæmdur í tveggja ára 

fangelsi. Í dómnum kemur fram að þó niðurstaðan hafi verið sú að um álag 

væri að ræða og að í tengslum við álagninguna hafi verið höfðað refsimál væri 

 
17 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 64-65. 
18 Þskj. 837, 536. lögþ. 2007-08, bls. 1. 
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refsingin byggð á öðrum forsendum og tilgangur refsingar og álags sé ekki sá 

sami. 

Einnig kom fram að skilyrði fyrir refsingunni væri allt önnur og því væri í 

raun verið að fjalla um tvær aðskildar refsingar sem hvorug útilokar hina. Þá 

kemur síðar fram í dómnum að tilgangur þess að dæma álag sé fyrst og fremst 

sá að tryggja að skattyfirvöld fái afhentar á réttum tíma fullnægjandi og réttar 

upplýsingar svo að þau geti framkvæmt rétta álagningu. Refsikenndum 

viðurlögum sé hins vegar aðallega ætlað að vera fyrirbyggjandi og fela í sér 

refsingu. Þá var álagið sett á við meðferð mismunandi mála sem höfðu ólíkan 

lagalegan bakgrunn. 

Stjórnsýsluviðurlögum hefur verið skipt upp í fjóra flokka. Í fyrsta lagi eru 

þau stjórnsýsluviðurlög sem fela í sér fjárhagslegar álögur, stjórnvaldssektir 

og álag. Í öðru lagi eru það stjórnsýsluviðurlög sem fela í sér réttindasviptingu 

af einhverju tagi, s.s. svipting bótaréttar og afturköllun leyfis. Í þriðja lagi eru 

það stjórnsýsluviðurlög sem kveða á um áminningu til handa aðila máls vegna 

brota og í fjórða lagi er það opinber birting upplýsinga um nöfn þeirra sem 

beittir eru stjórnsýsluviðurlögum.19 Er stjórnsýsluviðurlögum helst beitt við 

minni háttar brotum sem almennt teljast auðsönnuð m.t.t. eðlis þeirra.20  

Varðandi stjórnvaldssektir er það sama stjórnvaldið sem bæði rannsakar 

mál og tekur ákvörðun um hvort lagðar skuli stjórnvaldssektir í tilefni af 

lögbroti. Stjórnvaldssektir verða ekki lagðar á aðila nema á grundvelli skýrrar 

lagaheimildar.21 Kemur fram í 1. mgr. 69. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 að engum verði gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst 

sekur um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún 

átti sér stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Þá mega viðurlög 

ekki vera þyngri en heimiluð voru í lögum.  

 
19 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 3. 
20 Páll Hreinsson: „Stjórnsýsluviðurlög“, bls. 255 – 260. 
21 Páll Hreinsson: „Stjórnsýsluviðurlög“, bls. 254. 
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Í dómi Hrd. 5. nóvember 1991, í máli nr. 93/1989, var krafist ógildingar á 

úrskurði sjávarútvegsráðuneytisins um upptöku ólögmæts sjávarafla. Fram 

kemur í dómnum að sérstök þörf sé á rökstuðningi stjórnsýsluákvarðana þegar 

þær eru íþyngjandi og fela í sér refsikennd viðurlög. Í þessu máli er 

ráðuneytinu bæði falið rannsóknarvald og úrskurðarvald og um mikla 

hagsmuni að ræða. Er því sérstök nauðsyn á vandaðri málsmeðferð bæði um 

undirbúning og gagnaöflun svo og úrskurðinn sjálfan. Taldi Hæstiréttur að í 

þessu máli hafi úrskurður sjávarútvegsráðuneytisins ekki fullnægt þeim 

kröfum sem gera verður til rökstuddra úrskurða í slíkum málum. Ber því að 

fella úrskurðinn úr gildi svo og hinn áfrýjaða dóm.  

Ákvarðanir skattyfirvalda eru stjórnsýsluákvarðanir og verður því að fylgja 

þeim reglum sem um slíkar ákvarðanir gilda.22 Stjórnsýsluákvörðun eða 

stjórnvaldsákvörðun er, eins og áður hefur komið fram, refsikennd viðurlög 

sem stjórnvöld geta lögum samkvæmt beitt á þann sem brotlegur er af háttsemi 

sem er andstæð lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða 

stjórnvaldsákvörðunum. Er þeim ætlað að hafa varnaðaráhrif með því að valda 

þjáningu eða óþægindum fyrir þann sem þau beinast að.23 Þegar um er að ræða 

stjórnsýsluákvörðun sem lýtur að stjórnsýsluviðurlögum eru gerðar ríkari 

kröfur til málsmeðferðar ef um íþyngjandi ákvörðun er að ræða.24 

2.3. Samantekt 

Samkvæmt því sem fram hefur komið er álag í skattarétti, skattaálag, 

refsikennt viðurlagaúrræði sem beitt er samhliða endurákvörðun opinberra 

gjalda. Má segja að markmið álagsbeitingar sé fyrst og fremst varnaðarlegs 

eðlis þannig að hvetja einstaklinga eða lögaðila til þess að láta stjórnvöldum í 

té tímanlega allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að eftirlit með 

 
22 Helgi V. Jónsson: Réttarfar í skattamálum, bls. 14. 
23 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, 
bls. 418.                     
24 Páll Hreinsson: „Stjórnsýsluviðurlög“, bls. 260. 
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skattskilum sé sem skilvirkast og nái sem mestum árangri. Er álag því ein 

tegund refsingar sem stjórnvald grípur til gegn aðila sem gerst hefur sekur um 

refsiverða háttsemi.  

3. Álag í lögum um tekjuskatt 

Samkvæmt lögum um tekjuskatt er álag viðbót við skattstofna sem breytt er 

við endurákvörðun opinberra gjalda. Álagsbeiting þarf að vera samræmd og á 

hlutlægum grundvelli og lýtur ekki mati nema í undantekningatilvikum. Er 

álagi beitt óháð því hvað hverjum og einum finnst um álagsbeitingu, bæði 

almennt og í sérstökum tilvikum. Skilyrði fyrir heimild til að beita álagi eru 

þau að um sé að ræða annmarka á framtali eða að einstaka liðir þess séu 

ranglega fram taldir, sbr. orðalag 1. málsl. 2. mgr. 108. gr. TSL.  

3.1. Forsaga álags eins og það er í 108. gr. laga um tekjuskatt 

Með lögum nr. 23/1877, frá 14. desember 1877, var tekjuskattur lögleiddur á 

Íslandi í fyrsta sinn. Var þar ekki að finna nein ákvæði um álag en í 25. gr. 

laganna voru einu ákvæði laganna um viðurlög. Þar kom fram að sá sem móti 

betri vitund skýrði rangt frá tekjum sínum til skattanefndar eða 

yfirskattanefndar skyldi greiða í landssjóð sekt er væri fimmföld við gjald það 

sem undan væri dregið. Í sömu grein kom einnig fram að ef undandrátturinn 

kom ekki upp fyrr en eftir lát skattgreiðanda við skipti á búi hans skyldi af 

búinu greiða tvöfalt gjald við það sem undan væri dregið.25 

Með lögum nr. 54/1917, frá 26. október 1917, var komið á almennum 

tekjuskatti en áður náði tekjuskattur ekki til landbúnaðar og sjávarútvegs.26 

Árið 1921 var lagt fram frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt sem var 

að mestu leyti sniðið eftir dönsku tekju- og eignarskattslögnum frá 1903, sbr. 

breytingar frá 1910.27 Frumvarpið var samþykkt á Alþingi og má segja að lög 

 
25 Alþt. 1877, A-deild, bls. 356-359.  
26 Alþt. 1921, A-deild, bls. 53-86. 
27 Ásmundur G. Vilhjálmsson: Skattaréttur 1-2, bls. 50. 
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nr. 74/1921 hafi verið fyrstu heildstæðu lögin á Íslandi um tekjuskatt og 

eignarskatt. Var lögunum skipt í sex kafla og bar V. kafli yfirskriftina 

„Refsiákvæði“. Í 44. gr. laganna var mælt fyrir um skyldur þess er vanrækti 

að gefa lögboðna skýrslu um tekjur sínar og eignir til að greiða skatt af hinni 

réttu upphæð að viðbættum 1/4 , var 44. gr. svo hljóðandi: 

Ef einhver vanrækir að gefa lögboðna skýrslu um tekjur sínar og 
eignir, skal formaður skattanefndar tafarlaust senda honum brjeflega 
áminningu um að bæta úr því innan 5 daga. Láti hann samt sem áður 
farast fyrir að fullnægja skyldu sinni, missir hann rjettinn til að kæra 
yfir ákvörðun skattanefndar um tekjur hans og eign, nema hann geti 
sannað, að tekjur hans eða eign hafi verið áætlaðar af skattanefndinni 
meira en fjórðungi hærri heldur en þær voru í raun og veru. Sje 
mismunurinn ¼ eða meiri, skal hann greiða skatt af hinni rjettu 
upphæð, að viðbættum ¼. 

Ákvæðum laga þessara um viðurlög fyrir vanrækslu á framtali þarf 
þó eigi að beita, ef skattanefnd telur gjaldanda hafa fært fram gildar 
ástæður sjer til afsökunar. 

 
45. gr. laganna var svo hljóðandi:  

Nú skýrir maður vísvitandi rangt frá einhverju því, er máli skiftir 
um tekjuskatt eða eignarskatt, og skal hann þá sekur um alt að því 
tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Sektin skal þó aldrei 
miða við lengri tíma en 10 ár alls. Stjórnarráðið ákveður sektina, 
nema það eða sá seki óski, að málinu sje vísað til dómstólanna.  

Nú verður slíkt uppvíst við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr 
búinu tvöfalda þá upphæð er á vantar. 

Skiftarjettur eða skiftaforstjóri eru skyldir, þegar lokið er uppgerð 
á tekjum og gjöldum bús, að gefa skattanefnd skýrslu um fjármuni 
þá, er hinn framliðni hefir látið eftir sig, svo framarlega sem þeir 
nema ekki minna en 6000 kr. Við vanrækslu þessarar skyldu getur 
stjórnarráðið lagt dagsektir, uns henni er fullnægt.28 

 

Ákvæði 45. gr. laga nr. 74/1921 var mun víðara eins og sjá má á þessum texta 

en ákvæði 25. gr. laga nr. 23/1877. Heimilt var að hafa sektina allt að tífaldri 

 
28 Alþt. 1921, A-deild, bls. 53-86. 



 

 

19 

undandreginni skattfjárhæð skv. 45. gr. laga 74/1921 en í 25. gr. laga 23/1877 

skyldi hún vera fimmföld. Í lögskýringargögnum kom fram að í V. kafla væri 

safnað saman refsiákvæðum fyrir ýmisleg brot á lögunum. Fyrst og fremst 

liggur refsing við því að vanrækja að telja fram eignir sínar og tekjur. Þá 

kemur fram að skattgreiðandi missi rétt til að kæra vegna skattálagningarinnar 

nema hann geti sannað að skattmatið sé meira en ¼ of hátt og fær þá aðeins 

leiðréttingu á því sem oftalið er fram yfir ¼. 

Ný lög um tekjuskatt og eignarskatt voru sett með lögum nr. 6/1935 og 

voru refsiákvæði í V. kafla laganna. Í 46. gr. var mælt fyrir um skyldu þess er 

ekki taldi fram eignir eða tekjur eða gerði það ekki fyrr en að liðnum 

framtalsfresti eða bætti ekki úr göllum á framtali, og var kæra hans ekki tekin 

til greina nema hann sannaði að tekjur hans og eignir hefðu verið áætlaðar 

fjórðungi hærri en þær voru í raun og veru.29    

Í 49. gr. laganna voru gerðar þrjár efnisbreytingar frá 45. gr. laga nr. 

74/1921. Í 1. mgr. var stórkostlegu hirðuleysi skotið inn sem 

saknæmisskilyrði. Þá var í síðasta málslið 1. og 3. mgr. fjármálaráðherra falin 

sektarákvörðun í stað stjórnarráðs og að lokum í 3. mgr. var lágmarksupphæð 

sú sem réði því hvort skiptaréttur og skiptaforstjórar áttu að gefa upp fjármuni 

látins skattþegns hækkuð úr 6.000 kr. í 10.000 kr.30   

Litlar sem engar breytingar voru gerðar á ákvæðum um álag í lögum nr. 

46/1954 og lögum nr. 70/1962, bæði um tekjuskatt og eignarskatt. Helstu 

breytingar sem gerðar voru á ákvæði 48. gr. laga nr. 70/1962, áður 46. gr. laga 

nr. 6/1935, voru að hækka ætti mat skattstjóra um 15% ef áætlun skattstjóra 

yrði ekki kærð innan tilskilins frests. Var þetta gert til að stuðla að því að 

skattþegn geti ekki haft hag af því að láta hjá líða að senda 

skattframtalsskýrslu.31  

 
29 Alþt. 1934, A-deild, bls. 97. 
30 Alþt. 1934, A-deild, bls. 97. 
31 Alþt. 1961-62, A-deild, bls. 840. 
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Kafli VII. í lögum nr. 68/1971 bar heitið Refsiákvæði, en hann fjallaði m.a. 

um viðurlög í 47. og 48. gr. laganna. Var þar að finna ferns konar viðurlög, 

þ.e. viðbótarálag skv. 47. gr., skattsektir skv. 48. gr., og eiginlegar refsisektir 

og refsivist skv. 48. gr. Ákvæði 47. gr. um viðbótarálag var frekar ítarlegt en 

þar kom m.a. fram að ef skattþegn bætir úr göllum á framtali sínu sé heimilt, 

þrátt fyrir það, að bæta allt að 15% við tekjur og/eða eign sem skattþegn hefur 

ekki gert grein fyrir á framtali sínu. 

Einnig kom fram að ef skattþegn bætir ekki úr göllum skal bæta 25% við 

tekjur og/eða eign sem áætlað er að skattþegn hafi undanfellt. Þá kom fram að 

ef ekki er talið fram innan tilskilins frest, en framtal berst áður en skattskrá er 

lögð fram, skal bæta 25% við áætlun. Sama átti við ef ekki var talið fram áður 

en skattskrá var lögð fram. Ef framtal barst eftir lok framtalsfrests en áður en 

skattskrá er lögð fram er hægt að beita dagsektum.32 Í athugasemd með 

frumvarpi kemur fram að þessi aðferð þyki sanngjarnari og sennilegri til að 

bera árangur um skil á skattframtali.33  

Með nýjum lögum nr. 40/1978 voru ákvæði um viðurlög og málsmeðferð 

í XII. kafla laganna. Í 106. gr. var mælt fyrir um heimild til að bæta við 25% 

álagi á skattstofna ef framtalsskyldur aðili taldi ekki fram innan tilskilins frest, 

annmarkar voru á framtali eða einstaka liðir þess ranglega fram taldir. Í 

lögskýringargögnum kemur fram að greinin sé sett í stað 47. gr. laga nr. 

68/1971 sem fjallar um refsikennd viðurlög, refsiskatt, þegar framtalsskyldur 

aðili telur ekki fram innan tilskilins frest, telur ranglega fram eða aðrir ágallar 

eru á framtalinu, vantar t.d. nauðsynleg fylgigögn.34 

Ákvæði 106. gr. laga nr. 40/1978 er ekki mikið breytt efnislega frá 47. gr. 

laga nr. 68/1971 en framsetning hennar er einfölduð til muna. Aðalbreytingin 

var sú að skylduákvæðum var breytt í heimildarákvæði. Var það m.a. gert 

 
32 Jónatan Þórmundsson: „Viðurlög við skattalagabrotum og skattlagning eftir á.” bls. 40. 
33 Alþt. 1970-71, A-deild, bls. 1312. 
34 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 2583.    
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vegna almennrar þróunar í þá átt í viðurlagakerfinu, t.d. varðandi upptöku 

eigna, og eins til þess að bæta réttarstöðu skattaðila. Með þessum breytingum 

yrði álagi beitt án tillits til sakar og hefur skattaðili sönnunarbyrðina fyrir því 

að honum verði ekki um kennt. Var ákvæði 106. gr. laga nr. 75/1981 óbreytt 

frá 106. gr. laga nr. 40/197835 er hljóðað svona: 

Telji framtalsskyldur aðili ekki fram til skatts innan tilskilins frests 
má skattstjóri bæta allt að 25% álagi við þá skattstofna sem hann 
áætlar. Berist framtal, sem álagning verður byggð á, eftir lok 
framtalsfrests, en áður en álagning skattstjóra er lokið, má þó aðeins 
bæta 1% álagi á skattstofna fyrir hvern dag sem skil hafa dregist fram 
yfir frestinn, þó ekki hærra álagi en 15% 

Séu annmarkar á framtali, sbr. 96. gr., eða einstakir liðir ranglega 
fram taldir, má skattstjóri bæta 25% álagi við áætlaða eða vantalda 
skattstofna. Bæti skattaðili úr annmörkum eða leiðrétti einstaka liði 
á framtali áður en álagning fer fram, má skattstjóri þó eigi beita hærra 
álagi en 15%. 

 Fella skal niður álag samkvæmt grein þessari ef skattaðili færir 
rök að því að honum verði eigi kennt um annmarka á framtali eða 
vanskil þess, að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann skilaði 
framtali á réttum tíma, bætti úr annmörkum á framtali eða leiðrétti 
einstaka liði þess. 

 Um kæru til skattstjóra og ríkisskattanefndar fer eftir ákvæðum 
99. og 100. gr. laganna. 

 

Í XII. kafla laga nr. 90/2003 eru ákvæði um viðurlög og málsmeðferð og mælir 

2. mgr. 108. gr. fyrir um heimild ríkisskattstjóra til að bæta álagi á vantalda 

skattstofna þegar annmarkar eru á framtali, sbr. 96. gr., eða einstakir liðir eru 

ranglega taldir fram. Eru þau ákvæði því efnislega samhljóða ákvæðum laga 

nr. 75/1981. 

4. Álag skv. 108. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

Ákvörðun ríkisskattstjóra um að bæta álagi við áætlaða eða vantalda 

skattstofna er í dag svohljóðandi, sbr. 108. gr. laga nr. 90/2003: 

 
35 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 2556. 
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Telji framtalsskyldur aðili ekki fram til skatts innan tilskilins frests 
má ríkisskattstjóri bæta allt að 15% álagi við þá skattstofna sem hann 
áætlar. Þó skal ríkisskattstjóri taka tillit til að hve miklu leyti 
innheimta gjalda hefur farið fram í staðgreiðslu. Ríkisskattstjóri setur 
nánari reglur um þetta atriði. Berist framtal, sem álagning verður 
byggð á, eftir lok framtalsfrests, en áður en álagningu 
ríkisskattstjóra er lokið, má þó aðeins bæta 0,5% álagi á skattstofna 
fyrir hvern dag sem skil hafa dregist fram yfir frestinn, þó ekki hærra 
álagi en 10%. 

Séu annmarkar á framtali, sbr. 96. gr., eða einstakir liðir ranglega 
fram taldir má ríkisskattstjóri bæta 25% álagi við áætlaða eða 
vantalda skattstofna. Bæti skattaðili úr annmörkum eða leiðrétti 
einstaka liði á framtali áður en álagning fer fram má 
ríkisskattstjóri þó eigi beita hærra álagi en 15%. 

Fella skal niður álag samkvæmt grein þessari ef skattaðili færir rök 
að því að honum verði eigi kennt um annmarka á framtali eða vanskil 
þess, að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann skilaði framtali 
á réttum tíma, bætti úr annmörkum á framtali eða leiðrétti einstaka 
liði þess.  

Um kæru til ríkisskattstjóra og yfirskattanefndar fer eftir 
ákvæðum 99. gr. laganna og ákvæðum laga nr. 30/1992, um 
yfirskattanefnd. 

 
Ákvæði 108. gr. laga nr. 90/2003 er að finna í XII. kafla laganna sem fjallar 

m.a. um viðurlög vegna brota á lögunum. Heimildir ríkisskattstjóra til að bæta 

við álagi miðast við ákveðið hlutfall af áætluðum eða vantöldum skattstofnum 

og er hlutfallið mismunandi eftir eðli þeirra atvika sem slík álagsbeiting er 

reist á. Ávallt er um að ræða að framtalsskyldur aðili hefur við skattskil sín 

ekki fylgt ákvæðum laga nr. 90/2003, sbr. 1. mgr. um að telja ekki fram á 

réttum tíma, 2. mgr. um form og efni framtals, sbr. 96. gr., s.s. að framtal eða 

einstakir liðir þess eða fylgigögn séu ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg, 

eigi skráð á lögmætan hátt eða ófullnægjandi undirrituð, eða einstakir liðir eru 

ranglega framtaldir. 

Samkvæmt 1. mgr. má ríkisskattstjóri bæta við allt að 15% álagi á áætlaða 

skattstofna og skv. 2. og 3. mgr. má hann bæta 25% álagi við áætlaða eða 

vantalda skattstofna. Frá þessum heimildum eru tiltekin frávik, þ.e. ef framtal 
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berst eftir lok framtalsfrests en áður en álagning skattstjóra er lokið, sbr. 1. 

mgr. 108. gr., og einnig ef skattaðili bætir úr annmörkum eða leiðréttir 

einstaka liði á framtali áður en álagning fer fram, sbr. 2. mgr. 108. gr. Þá skal 

fella niður álag samkvæmt greininni ef þau atvik eru til staðar sem greinir í 3. 

mgr. 108. gr.  

Eftirfarandi kaflar fjalla nánar um 1. – 3. mgr. 108. gr. TSL.  

4.1. Um 1. mgr. 108. gr. TSL. 

Fram kemur í 1. mgr. 108. gr. TSL að ef framtalsskyldur aðili telur ekki fram 

til skatts innan tilskilins frest hafi ríkisskattstjóri heimild til að bæta allt að 

15% álagi við þá skattstofna sem hann áætlar. Ríkisskattstjóri skal þó taka 

tillit til þess að hve miklu leyti innheimta gjalda hefur farið fram í staðgreiðslu. 

Í ákvæðinu segir að ríkisskattstjóri skuli setja nánari reglur um þetta en þær er 

að finna í auglýsingu frá ríkisskattstjóra nr. 9/1991, um reglur um beitingu 

álags á gjaldstofna, þegar of seint eða ekki er talið fram. 

Skv. auglýsingu ríkisskattstjóra segir varðandi álag þegar ekki er talið 

fram að ríkiskattstjóri megi bæta allt að 15% álagi við þá skattstofna sem hann 

áætlar. Með þessu telst útreiknuð fjárhæð réttilega ákvarðað álag á áætlaða 

gjaldstofna. Varðandi álag þegar framtal berst eftir lok framtalsfrests en áður 

en álagningu ríkiskattstjóra er lokið kemur fram að ríkisskattstjóri megi bæta 

0,5% álagi á skattstofna fyrir hvern dag sem skil hafa dregist fram yfir frestinn 

en þó ekki hærra álag en 10%. Þegar framtal berst sem skattkæra segir að í 

þeim tilvikum þegar talið er fram eftir álagningu ríkisskattstjóra er lokið má 

ríkisskattstjóri bæta allt að15% álagi við þá skattstofna.36   

4.1.1. Úrskurðaframkvæmd 

Í jafnræðisreglu 65 gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 felst að sambærileg mál skulu hljóta sambærilega úrlausn innan 

 
36 Vefsíða Ríkisskattstjóra: https://skattalagasafn.rsk.is/?ann=9.1991.0 
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stjórnsýslunnar. Hafa dómar og úrskurðir innan skattaréttarins því töluvert 

vægi sem réttarheimild. Eins og fram hefur komið er farið eftir reglu 1. mgr. 

108. gr. TSL ef framtal berst of seint og sætir skattaðili þá áætlun af hálfu 

ríkisskattstjóra á skattstofnum við almenna álagningu opinberra gjalda. Álagið 

á hinn nýja skattstofn verður þannig 15% í þeim tilfellum þegar framtali hefur 

ekki verið skilað eða er skilað eftir álagningu. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 258/2011 töldu kærendur ekki fram til 

skatts árið 2008 og sættu því áætlun umrætt gjaldár. Við eftir á skoðun árið 

2010 hækkaði ríkisskattstjóri áætlunarfjárhæðina þar sem hann taldi að fyrri 

áætlun væri of lág ásamt því að bæta 25% álagi við hækkunina sbr. 2. mgr. 

108. gr. TSL. Taldi yfirskattanefnd að þar sem endurákvörðunin varðaði 

hækkun áætlunar, sökum þess að kærendur höfðu ekki talið fram til skatts, 

yrði að líta svo á að ákvörðun um álag færi samkvæmt 1. mgr. 108. gr. TSL 

en ekki 2. mgr. sömu lagagreinar. Var álag því lækkað úr 25% í 15% eins og 

vísað er til í 1. mgr. 108. gr. TSL. 

Í öðrum úrskurði yfirskattanefndar nr. 417/2012 voru málavextir þeir að 

kærandi hafði ekki talið fram til skatts innan tilskilins framtalsfrests árið 2011. 

Sætti kærandi áætlun af hálfu ríkisskattstjóra á skattstofnum við almenna 

álagningu opinberra gjalda fyrir umrætt gjaldár. Skattframtal kæranda barst 

svo ríkisskattstjóra að framtalsfresti liðnum en áður en almennri álagninu 

opinberra gjalda var lokið og tók ríkisskattstjóri framtalið til afgreiðslu sem 

kæru, sbr. 1. mgr. 99. gr. TSL. 

Til stuðnings álagsbeitingu vísaði ríkisskattstjóri til þess að kærandi hefði 

sætt álagningu skattstofna síðustu þrjú gjaldár þar sem framtöl kæranda hefðu 

borist að liðnum framtalsfresti. Tók ríkisskattstjóri fram að ekki hefði verið 

sýnt fram á að aðstæður hefðu verið með þeim hætti sem greindi í 3. mgr. 108. 

gr. TSL þannig að fella bæri álagið niður. Tók ríkisskattstjóri fram að álag 

væri ákvarðað 10% á skattstofna, þ.m.t. þann hluta stofns til tekjuskatts og 
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útsvars sem ríkisskattstjóri ákvarðaði umfram 95% af þeim tekjum sem 

staðgreiðslu hefði verið skilað af. Krafðist kærandi þess að álag vegna 

síðbúinna framtalsskila, sem bætt var við stofn til fjármagnstekjuskatts, yrði 

fellt niður þar sem staðgreiðslu hefði verið skilað af greiddum tekjum. Féllst 

yfirskattanefnd á kröfu kæranda í þessu máli.  

Þá féllst yfirskattanefnd einnig á kröfu kæranda um niðurfellingu álags 

vegna síðbúinna framtalsskila í úrskurði sínum nr. 248/2010, skv. 3. mgr. 108. 

gr. TSL. Í þessu máli urðu veikindi og andlát þess sem annaðist framtalsskil 

til þess að nefndin taldi ekki efni til annars en að fallast á kröfu kæranda og 

fella niður hið kærða álag. 

Málavextir voru þeir að kærandi taldi ekki fram til skatts innan tilskilins 

framtalsfrest árið 2009. Sætti kærandi því áætlun skattstjóra á skattstofnum, 

sbr. 2. mgr. 95. gr. TSL, að viðbættu álagi skv. 1. mgr. 108. gr. TSL. Barst 

framtalið eftir álagningu opinberra gjalda fyrir umrætt gjaldár og féllst 

ríkisskattstjóri á að leggja innsent framtal kæranda óbreytt til grundvallar 

álagningu opinberra gjalda í stað áætlaðra skattstofna að viðbættu 15% álagi 

á skattstofna vegna síðbúinna framtalsskila sbr. 1. mgr. 108. gr. TSL. Taldi 

ríkisskattstjóri að ekki hefði verið sýnt fram á að 3. mgr. 108. gr. TSL ætti við 

í tilviki kæranda og framtalsskilin væru það síðbúin að ekki stæðu efni til 

annars en að beita álagi. 

Vísaði ríkisskattstjóri einnig til stuðnings ákvörðun sinni um álagsbeitingu 

að framtöl kæranda síðustu tvö ár hefði einnig verið skilað það seint að þurft 

hefði að áætla skattstofna. Krafðist kærandi þess að álag það sem 

ríkisskattstjóri bætti við skattstofna kæranda verði fellt niður. Var vísað til 3. 

mgr. 108 gr. TSL enda verði kæranda ekki kennt um að framtalinu var ekki 

skilað á réttum tíma. Hafi kærandi skilað bókhaldi sínu til sérkunnáttumanns 

sem annast hafi gerð og skil framtals kæranda. Sérkunnáttumaðurinn hafi strítt 

við erfið veikindi og andast á umræddu ári. Fyrirsvarsmanni kæranda hafi ekki 
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verið kunngjört um þessar aðstæður fyrr en við fréttir af andlátinu og hafi þá 

fengið annan aðila til að sjá um framtalsskil. Hafi skilyrðum framangreindra 

3. mgr. 108. gr. TSL því verið fullnægt til að fella megi niður álag. Eins og 

fyrr segir féllst yfirskattanefnd á kröfu kæranda um niðurfellingu álags en með 

vísan til skýringa kæranda á ástæðum þess að framtalsskilin drógust þótti ekki 

efni til annars en að fallast á kröfu kæranda og fella því hið kærða álag niður.  

Í nýlegum úrskurði yfirskattanefndar nr. 80/2019 krafðist kærandi þess að 

álag á skattstofna yrði fellt niður en framtal kæranda hafði borist 

ríkisskattstjóra eftir að skilafresti framtala lauk. Hafði ríkisskattstjóri fallist á 

að leggja framtalið óbreytt til grundvallar álagningu opinberra gjalda í stað 

áætlunar að viðbættu 15% álagi á skattstofna vegna síðbúinna framtalsskila 

sbr. 1. mgr. 108. gr. TSL. Benti ríkisskattstjóri á að framtölum síðustu ára hafi 

verið skilað það seint að áætla hefði þurft skattstofna. 

Í kæru til yfirskattanefndar tók kærandi fram að áður fyrr hafi 

framtalsfrestir verið lögbundnir en nú væru þeir ákveðnir af fjármálaráðherra 

að fengnum tillögum frá ríkisskattstjóra. Þar sem álag sé refsikennd viðurlög 

og samkvæmt stjórnarskránni sé ekki unnt að gera neinum refsingu nema 

samkvæmt lögum. Taldi kærandi að ákvörðun ríkisskattstjóra skorti því 

lagastoð. Enn fremur taldi kærandi að málið hafi ekki verið rannsakað á 

fullnægjandi hátt þar sem honum hafi ekki verið gefinn kostur á að tjá sig um 

framtalsháttinn áður en ríkisskattstjóri kvað upp úrskurð sinn. 

Í úrskurði yfirskattanefndar kemur fram að skv. 2. mgr. 93. gr. TSL skuli 

ríkisskattstjóri í upphafi hvers árs ákveða fresti skattaðila til að skila framtali, 

sbr. 90. gr. laganna, ásamt þeim gögnum sem um ræðir í 92. gr. Þá er heimilt 

að breyta þeim frestum ef nauðsyn krefur. Það sé því ekkert sem gefi tilefni 

til annað en að framtalsfrestur hafi verið ákveðinn á lögmætum og 

málefnalegum grundvelli í samræmi við ákvæði 93. gr. TSL. Óumdeilt sé að 
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framtali kæranda var skilað eftir að almennri álagningu á lögaðila lauk, sbr. 

auglýsingu ríkisskattstjóra um álagninu opinberra gjalda á lögaðila. 

Byggði ríkisskattstjóri álagninu opinberra gjalda á hinu innsenda 

skattframtali að viðbættu 15% álagi á skattstofna vegna síðbúinna skila með 

vísan til 1. mgr. 108. gr. TSL. Fram kom á álagningaseðli kæranda að 

skattframtal og launaframtal hefðu ekki borist ríkisskattstjóra innan 

framtalsfrest. Álagningin væri því grundvölluð á áætlun ríkisskattstjóra á 

gjaldstofnum að viðbættu álagi skv. skattalögum. Í framhaldi stóð kærandi 

skil á skattframtali sínu með kæru til ríkisskattstjóra. Tók yfirskattanefnd fram 

að þar hefði kærandi vel geta komið að sjónarmiðum sínum varðandi síðbúin 

skil framtals en skv. 3. mgr. 108. gr. TSL ber kæranda að sýna fram á að 

aðstæður hafi verið með þeim hætti sem greinir í lagaákvæðinu þannig að fella 

beri hið umdeilda álag niður.  

4.1.2. Samantekt 

Út frá framangreindri umfjöllun virðist ákvæði 1. mgr. 108. gr. TSL vera 

nokkuð skýrt hvað varðar álag. Þegar framtal sem álagning verður byggð á 

berst eftir framtalsfrest en áður en álagningu ríkisskattstjóra er lokið og síðan 

ef framtal berst eftir að álagningu er lokið. Heimildir ríkisskattstjóra miðast 

þó við að hann megi bæta álaginu við þá stofna til tekjuskatt og útsvars sem 

hann áætlar umfram 95% af stofni sem staðgreiðslu var skilað af sbr. 

auglýsingu frá ríkisskattstjóra nr. 91/1991, um reglur um beitingu álags á 

gjaldstofna þegar of seint eða ekki er fram talið.  

Skapast hefur löng skatta- og úrskurðarframkvæmd varðandi álagsbeitingu 

vegna síðbúinna framtalsskila en skipt hefur máli hvort framtölum sé ítrekað 

skilað eftir framtalsfrest eða ekki. Hefur ríkisskattstjóri vísað til þeirrar 

framkvæmdar í rökstuðningi sínum fyrir álagi í málum þar sem það á við, sbr. 

úrskurði yfirskattanefndar nr. 417/2012 og 80/2019 hér að framan. 
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Samkvæmt úrskurðarframkvæmd yfirskattanefndar hefur álag verið 

lækkað eða það fellt niður þegar ríkisskattstjóri hefur beitt álagi á breytingar 

á áætluðun opinberra gjalda hjá skattaðili sem ekki hafði skilað framtali og 

verið áætlaður. Til dæmis þegar framtal berst sem skattkæra, þ.e. skilað eftir 

frest, eða er ekki skilað inn þá er heimild ríkisskattstjóra að bæta 15% álagi 

við þá skattstofna sem breytast eða hann áætlar. Heimild ríkisskattstjóra til að 

leggja hærra álag á þær breytingar sem hann kann að gera síðar eru því ekki 

heimilar, sbr. úrskurð yfirskattanefndar nr. 258/2011 hér að framan. 

4.2. Um 2. mgr. 108. gr. TSL.  

Í fyrsta málslið 2. mgr. 108. gr. TSL kemur fram að ef annmarkar eru á 

framtali, sbr. 96. gr. laganna, eða einstakir liðir ranglega framtaldir sé 

ríkisskattstjóra heimilt að bæta 25% álagi við áætlaða eða vanframtalda 

skattstofna. Annmarkar eru á framtali ef í ljós kemur við athugun 

ríkisskattstjóra á framtals- og skattskilum aðila að framtalið eða einsakir liðir 

þess eða fylgigögn eru ófullnægjandi, eigi skráð á lögmæltan hátt, óglögg eða 

tortryggileg, eða ríkisskattstjóri telur skýringa þörf á einhverjum atriðum í 

framtali eða lögmæltum fylgigögnum þess, og framteljandi svarar ekki 

áskorun ríkisskattstjóra um að bæta úr annmörkum, eða láta í té frekari 

skýringar og gögn, eða svar hans er haldið annmörkum skv. 3. málsl. 1. mgr. 

96. gr. TSL. Umræddir annmarkar ná einnig til þess er einstakir liðir framtals 

eru ranglega framtaldir þannig að tekjur eru dregnar undan skatti af ásetningi 

eða stórkostlegu hirðuleysi, sbr. 1. mgr. 109. gr. TSL.  

Þegar álagi er beitt er því bætt við skattstofn og skattur reiknaður af 

samanlagðri fjárhæð beggja liða og myndar álagning á þeim grundvelli nýja 

skattskuld viðkomandi skattaðila. Beiting heimildar samkvæmt ákvæðinu 

felur í sér refsikennd viðurlög eða refsiskatt eins og fram kemur í frumvarpi 

til laga nr. 40/1978. Er álagi beitt gagnvart skattaðila án tillits til sakar hans 

þar sem ekki skiptir máli hvort honum verður um kennt það sem aflaga fór. 
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Hvílir refsiábyrgð skattaðilans þannig á hlutlægum grunni. Hefur löggjafinn 

samkvæmt þessu með skýrum hætti lagt hlutlæga refsiábyrgð í formi álags á 

skattaðila þegar annmarkar eru á framtali hans eða einstakir liðir eru ranglega 

taldir fram.37 Meginreglan er sú að á vanframtaldar tekjur skal leggja 25% álag 

skv. 2. mgr. 108. gr. TSL. Samkvæmt greininni er álagið bundið við þetta 

hlutfall, 25%, og því óheimilt að lækka það nema skattaðili leiðrétti framtalið 

fyrir álagningu, sbr. 1. mgr. 108. gr. TSL. 

4.2.1.  Dóma og úrskurðaframkvæmd 

Eins og bent hefur verið á hafa dómar og úrskurðir innan skattaréttarins 

töluvert vægi sem réttarheimildir, sbr. jafnræðisreglu 65 gr. stjórnarskrárinnar 

og jafnfræðisreglu stjórnsýslulaga, sbr. 1. mgr. 11. gr. stjórnsýslulaga þar sem 

fram kemur að sambærileg mál skulu hljóta sambærilega úrlausn innan 

stjórnsýslunnar. Verður hér farið yfir nokkur dóma og úrskurði 

yfirskattanefndar til skýringar á þeim reglum sem gilda varðandi beitingu 

álags skv. 2. mgr. 108. gr. TSL þegar annmarkar eru á framtali, sbr. 96. gr. 

laganna, eða einstakir liðir ranglega framtaldir. 

Vanframtaldar tekjur 

Um skattskyldar tekjur er fjallað í II. kafla TSL og kemur fram í 7. gr. laganna 

að til skattskyldra tekna teljast hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem 

skattaðila hlotnast og metin eru til peningaverð og skiptir ekki máli hvaðan 

þær stafa eða í hvaða formi þær eru, þó með ákveðnum undantekningum og 

takmörkunum. Í dómi Hrd. 6. nóvember 2008, í máli nr. 54/2008, var deilt um 

hvort rétt hafi verið hjá skattyfirvöld að ákvarða aðaláfrýjanda tekjuviðbót 

vegna ávinnings sem hann hafði af því að skipta á hlutabréfum í félaginu X 

fyrir jafnstóran hlut í félaginu Y. Skattyfirvöld byggðu álagningu sína á 

fyrirliggjandi gögnum um verðmæti félaganna. Var talið ágreiningslaust að 

 
37 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 16. janúar 2019, mál nr. 18/2018. 
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aðaláfrýjandi hafði eignast umrædd hlutabréf í félaginu X á grundvelli 

ráðningarkjara sinna. Sama ætti við um skiptin á hlutabréfunum en sá 

gjörningur hafði á sama hátt byggst á stöðu aðaláfrýjanda sem starfsmanns X. 

Þá hafði í hinum áfrýjaða dómi verið fallist á þá kröfu aðaláfrýjanda að 25% 

álagi á tekjuviðbót félli niður og var héraðsdómi gagnáfrýjað til þess að fá 

þessari niðurstöðu breytt.  

Í hinum áfrýjaða dómi héraðsdóms, Hérd. Rvk. 14. nóvember 2007 mál nr. 

E-6527/2006, hafði aðaláfrýjandi (stefnandi) krafist þess að fallið yrði frá 

álagi á framangreinda tekjuviðbót þar sem hann hafði gert grein fyrir sölu 

hlutabréfanna í skattframtali og hann hafi því ekki getað gert frekari grein fyrir 

viðskiptunum með þau hlutabréf í skattframtali sínu. Þá hafi ekki verið 

fullmótaðar reglur eða verklag um skattalega meðferð hlutabréfa sem seld 

voru til eignarhaldsfélaga erlendis fyrir atbeina fjármálafyrirtækja. Hann hafi 

því ekki getað gert sér grein fyrir því þegar hann skilaði skattframtali sínu að 

túlka bæri atvik þannig að honum bæri skylda til þess að telja fram tekjur 

vegna skipta á hlutabréfunum. Taldi hann því skilyrði 3. mgr. 108. gr. TSL 

vera uppfyllt til þess að álagi yrði ekki beitt í þessu tilviki. Komst 

héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að fella ætti niður álagið þar sem óvissa ríkti 

um verðviðmið hlutabréfanna ásamt því að reglur um skattalega meðferð 

hlutabréfa í viðskiptum sem þessum voru nýmæli og ekki svo skýrar sem 

skyldi. 

Í dómi Hæstaréttar tók dómurinn fram að fallast mætti á það með 

gagnáfrýjanda að aðaláfrýjanda hafi sem forstjóra félaganna verið ljóst að í 

skiptaréttinum fólust verðmæti. Hafði hann ekki gert grein fyrir stofnun réttar 

til umræddra skipta á hlutabréfum á árinu 1999 í skattframtali 2000. Ákvæði 

1. tölul. A liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, nú 90/2003, var skýrt um það að til 

skattskyldra launatekna teldist endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða 

þjónustu, sem innt værri af hendi fyrir annan aðila, þar með talin fríðindi og 

hlunnindi, og hvorki skipti máli hver tæki við greiðslu né í hvaða gjaldmiðli 
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goldið væri. Samkvæmt 2. mgr. 60. gr. áðurgreindra laga bar að telja tekjurnar 

til tekna á því ári sem krafa til þeirra stofnaðist. Því féllst Hæstiréttur á það 

með skattyfirvöldum að rétt væri að beita 25% álagi á vanframtalinn skattstofn 

stefnanda, sbr. 2. mgr. 108. gr. TSL og engin skilyrði 3. mgr. sömu greinar 

voru uppfyllt til þess að það væri fellt niður.  

Yfirskattanefnd fjallaði um álag á erlendar tekjur í úrskurði sínum nr. 

91/2018. Í málinu hafði ríkisskattstjóri endurákvarðað áður álögð opinber 

gjöld kæranda og færði kæranda til tekna vanframtaldar greiðslur frá erlendu 

félagi ásamt álagi. Krafðist kærandi að úrskurður ríkisskattstjóra yrði felldur 

úr gildi í heild sinni eða að hluta en til vara var þess krafist að 25% álagi yrði 

fellt niður þar sem kærandi hafði ekki haft ásetning til að komast hjá 

réttmætum skattgreiðslum og því væri um að ræða afsakanlega yfirsjón. Féllst 

yfirskattanefnd ekki á málsástæður kæranda og í umfjöllun sinni um álagið 

vísar yfirskattanefnd til þess að kærandi þykir hvorki hafa sýnt fram á að 

aðstæður hafi verið með þeim hætti sem greinir í 3. mgr. 108. gr. TSL, þannig 

að fella beri álagið alfarið niður, né að tilefni sé til að falla frá beitingu 

heimildarákvæðis 2. mgr. sömu lagagreinar í tilviki kæranda að öðru leyti. 

Þeir annmarkar á skattskilum kæranda, þ.e. vanframtaldar tekjur, gefa ekki 

tilefni til að falla frá álagsbeitingu á vanframtalda skattstofna.  

Óheimill frádráttur 

Í III. kafla TSL er fjallað um frádrátt frá tekjum. Er þar kveðið á um þær reglur 

sem gilda um frádrátt frá bæði skattskyldum tekjum manna og lögaðila. 

Samkvæmt 29. gr. TSL er einungis heimill sá frádráttur sem getið er um í 

þessum kafla laganna varðandi frádrátt frá skattskyldum tekjum manna en 

frádráttur frá skattskyldum tekjum lögaðila, eða manna í atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi, eru þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla tekna, 

tryggja þær og halda þeim við. Er frádráttur frá skattskyldum tekjum lögaðila 
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því matskenndur m.a. eftir atvinnurekstri og getur því skapast ágreiningur um 

það hvað telst vera heimilt til frádráttar og hvað ekki.  

Þegar skattaðili færir til frádráttar frá skattskyldum tekjum kostnað sem 

ekki er heimilaður er meginreglan sú að beita eigi álagi. Í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 339/2007 var gjaldfærsla sölutaps hlutabréfa í 

skattskilum einkahlutafélags talin vera óheimil enda ekki að neinu leyti um 

frádrátt sölutaps frá sams konar söluhagnaði eigna á sama ári. Var kröfu 

félagsins um niðurfellingu álags hafnað með þeim rökum að umrædd 

gjaldfærsla sölutaps hefði verið andstæð lögum. Sama átti við í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 53/2003 en þar reyndi á mat á því hvort töpuð krafa 

stafaði beinlínis af atvinnurekstri. Féllst yfirskattanefnd á að um tapaða kröfu 

væri að ræða en taldi hana hins vegar ekki uppfylla skilyrði um að stafa 

beinlínis af atvinnurekstri kæranda. 

Um álagið sagði nefndin að um væri að ræða frádráttarlið sem væri 

andstæður lögum og féllst yfirskattanefnd ekki á að falla frá beitingu álags. 

Sami rökstuðningur var í úrskurði yfirskattanefndar nr. 147/2011 þar sem 

skattstjóri hafði fellt niður niðurfærslu viðskiptakrafna og bætt 25% álagi við 

þá hækkun skattstofna sem af þeirri breytingu leiddi. Mótmælti kærandi 

álaginu en í úrskurði yfirskattanefndar kemur fram að með greindum 

ráðstöfunum hafi kærandi túlkað frádráttarheimildir mun rýmra en heimilt 

væri og þar með vanframtalið tekjuskattsstofn verulega.  

Ófrádráttarbær fjármagnskostnaður 

Í Hrd. 22. nóvember 2018 í máli nr. 842/2017 staðfesti Hæstiréttur dóm 

héraðsdóms að ríkisskattstjóra hafi verið heimilt að bæta 25% álagi á 

vanframtalda skattstofna. Fjallaði málið um að félögin R ehf. og 365 miðlar 

hf. sameinuðust undir nafni og kennitölu þess síðarnefnda. Áður hafði R ehf. 

keypt alla hluti í 365 miðlum hf. af móðurfélagi þess meðal annars með 

yfirtöku á skuld sem móðurfélagið hafði gengist undir til að greiða upp skuld 
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dótturfélagsins. Taldi ríkisskattstjóri í úrskurði sínum að framangreind skuld, 

sem færðist frá R ehf. til 365 miðla hf. við samrunann, hefði ekki verið til 

komin vegna kaupa á eignum sem nýta ætti til tekjuöflunar í rekstrinum eða 

verið til hagsbóta fyrir félagið á neitt hátt og þar af leiðandi gætu vextir af 

skuldinni ekki talist frádráttarbær rekstrarkostnaður hjá sameinaða félaginu. 

Fyrir héraðsdómi var þrautavarakrafa stefnanda, 365 miðlar hf., byggð á 

því að stefnandi hafi hagað framtölum sínum í samræmi við ákvæði TSL og 

engu leynt. Ríkisskattstjóri hafi haft opinberar upplýsingar um samruna 

félaganna og fjármagnskostnaður hafi verið færður til gjalda skv. ákvæði 1. 

tölul. 31. gr. TSL í samræmi við almenna túlkun þess ákvæðis á þeim tíma. Í 

dómi héraðsdóms kom fram að með því að telja fram sem frádráttarbærann 

rekstrarkostnað kostnaðinn við þær skuldir sem stefandi, 365 miðlar hf., tók 

sér á herðar með samrunanum við R ehf. voru einstakir liðir ranglega fram 

taldir og því heimild til að beita álagi í skilningi 2. mgr. 108. gr. TSL. Hafi 

365 miðlar hf. því ekki sýnt fram á að aðstæður hafi verið þannig er greinir í 

3. mgr. 108. gr. TSL þannig að fella beri niður álagið né að tilefni hafi verið 

til að fella niður álagið að öðru leyti. Með vísan til forsendna hins áfrýjaða 

dóms héraðsdóms staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms.  

Sambærilegur ágreiningur var uppi í Hrd. 20. september 2017 í máli nr. 

160/2017 en þar hafði einkahlutafélag gjaldfært fjármagnskostnað á móti 

tekjum í skattskilum sínum sem fallið hafði á það vegna lánaskuldbindinga 

sem félagið yfirtók við samruna tveggja félaga við sig. Ríkisskattstjóri 

úrskurðaði að fjármagnskostnaðurinn væri ekki frádráttarbær kostnaður í 

skilningi 1. tölul. 31. gr. TSL og staðfesti yfirskattanefnd þann úrskurð. Í dómi 

Hæstaréttar kemur fram varðandi beitingu álags á skattstofna skv. 2. mgr. 108. 

gr. TSL að fyrir liggi að ríkisskattstjóra hafi verið nauðsynlegt að óska eftir 

frekari upplýsingum hjá stefnda varðandi skattskil hans svo unnt væri að 

leggja mat á skattskyldu hans. 
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Stefnandi hafi ekki með haldbærum rökum sýnt fram á að skilyrði fyrir 3. 

mgr. 108. gr. TSL hafi verið uppfyllt í málinu með þeim hætti að hann hafi 

fært rök að því að honum verði ekki kennt um annmarka á framtali eða vanskil 

þess því að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann skilaði framtali á 

réttum tíma eða að hann hafi bætt úr annmörkum á framtali eða leiðrétt 

einstaka liði þess. Vegna þessa voru aðstæður í málinu þær sem lýst er í 96. 

gr. TSL og voru því uppfyllt skilyrði 2. mgr. 108. gr. sömu laga til beitingu 

25% álags eins og gert var. Verður því að telja að fullt tilefni hafi verið til þess 

að beita álagi skv. 2. mgr. 108. gr. TSL eins og gert var í úrskurði 

ríkisskattstjóra. Þá er ekkert komið fram í málinu sem styðji að öðru leyti þau 

sjónarmið stefnanda að við ákvörðun um álag hafi ekki verið gætt meðalhófs. 

Var kröfu stefnanda um niðurfellingu álags hafnað.    

Skattaðili í góðri trú um réttmæti framtalsskila 

Eins og gefur að skilja eru margir sem telja sig vera að gera rétt og uppfylla 

skyldur sínar um að gefa skattyfirvöldum réttar upplýsingar varðandi þær 

tekjur, eignir og skuldir sem þeir hafa átt á skattárinu sem leið. Þá er mikið 

um að einstaklingar og lögaðilar leiti til fagaðila til að sjá um að færa bókhald 

og annast skattskil fyrir sig. Það hefur því oft reynt á að skattaðila verði ekki 

kennt um þá annmarka sem fram koma síðar á framtölum hans þar sem hann 

hafi ekki sjálfur annast framtalsgerð. Verður að meta það í hverju tilfelli fyrir 

sig en þó er talið að leggja verði til grundvallar að framteljendur geti almennt 

ekki losnað unda sinni ábyrgð á annmörkum og skilum framtals með því að 

fela öðrum gerð þess og skil.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 534/2012 krafðist kærandi að 25% álag yrði 

fellt niður en við framtalsgerð hafi hagnaður af sölu hlutabréfa í hinum föllnu 

bönkum verið vantalinn. Hér hafi verið um mistök að ræða við framtalsgerð 

og þar af leiðandi séu saknæmisskilyrði ekki uppfyllt og hafi forráðamenn 

kæranda verið í góðri trú um réttmæti framtalsskilanna. Kærandi hafði fært 
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tapið á móti hagnaði af sölu annarra hlutabréfa á umræddu ári en um leið og 

kæranda hafi orðið ljóst að slíkt væri óheimilt hafi félagið leitað eftir 

leiðréttingu hjá ríkisskattstjóra. Ríkisskattstjóri hafi með úrskurði sínum 

hækkað söluhagnað hlutabréfa í framtölum kæranda þar sem hann var 

vanframtalinn, sbr. 18. gr. TSL, og væri því um að ræða tekjur skv. 8. tölul. 

C-liðar 7. gr. sömu laga. 

Í úrskurði yfirskattanefndar kemur fram að söluhagnaður hlutabréfa hafi 

verið vanframtalinn um verulega fjárhæð og engin grein gerð fyrir 

söluhagnaði vegna sölu hlutabréfanna á framtali kæranda. Þá hafi ári síðar 

verið færður söluhagnaður hlutabréfa 0 kr. á þeim grundvelli að hlutafjáreign 

kæranda í umræddum bönkum væri verðlaus. Er óumdeilt í málinu að sú 

niðurfærsla hafi verið óheimili í skattskilum kæranda. Þá var tekið fram að 

leggja yrði til grundvallar að framteljendur geti almennt ekki losnað undan 

ábyrgð sinni á annmörkum og skilum framtals með því að fela öðrum gerð 

þess og skil. Þegar litið er til þeirra annmarka sem voru á skattframtölum 

kæranda umrædd ár, þar sem skattskyldur söluhagnaður var vanframtalinn um 

verulegar fjárhæðir, þykja ekki efni til að falla frá beitingu álags í tilviki 

kæranda, enda ekki verið sýnt fram á af hálfu kæranda að atvikum sé svo farið 

að 3. mgr. 108. gr. TSL eigi við né að tilefni sé til að falla frá álagsbeitingu að 

öðru leyti. 

Þá dugir öllu jöfnu ekki að bera fyrir sig að skattaðili hafa staðið í þeirri trú 

að viðkomandi tekjur væru skattfrjálsar. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 

374/2004 taldi kærandi að um hafi verið að ræða skattfrjálsar skaðabætur sem 

honum voru dæmdar bæði í héraðsdómi og staðfest með dómi Hæstaréttar. 

Vísaði yfirskattanefnd til þess að bæði í héraðsdómi og Hæstarétti væri skýrt 

tekið fram að um launatekjur hafi verið að ræða auk þess sem skaðabætur 

væru ekki undanskildar skattskyldu skv. 2. tölul. 28. gr. TSL.  
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Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 56/2003 taldi kærandi að mistök hefðu átt 

sér stað við gerð upphaflegs launamiða og hafi leiðréttur launamiði verið 

sendur eftir að skattframtali var skilað en áður en álagningu hafi verið lokið. 

Kærandi hafði ekki sjálfur séð um gerð framtalsins og því ekki tekið eftir að 

um mistök væri að ræða. Fylgdi yfirlýsing frá fyrirsvarsmanni launagreiðanda 

um að félagið hefði gert mistök við út fyllingu á launamiða vegna greiðslna 

til kæranda og að leiðréttur launamiði hafi verið sendur þegar mistökin hafi 

uppgötvast en hann virðist ekki hafa skilað sér til skattstjóra. Kærði kærandi 

því ákvörðun skattstjóra að bæta 25% álagi við vantalda skattstofna kæranda 

til yfirskattanefndar. Skattstjóri tók fram að um vantaldar tekjur væri að ræða 

að fjárhæð 2.000.000 kr. og að telja yrði að kæranda hefði mátt vera ljóst að 

þá fjárhæð vantaði í rekstrarreikning fyrir umrætt ár og að opinber gjöld hefðu 

því ekki verið í samræmi við raunverulegar tekjur. Í úrskurði yfirskattanefndar 

kemur fram að kæranda hafi mátt vera ljóst þegar álögð gjöld voru tilkynnt að 

byggt væri á skattframtalinu óbreyttu, þannig að beiðni um leiðréttingu kynni 

að hafa misfarist, hafi því verið ríkt tilefni til þess að kærandi gerði frekari 

kröfu um leiðréttingu á skattskilum sínum.  

Í öðrum úrskurði yfirskattanefndar nr. 372/2012 féllst nefndin ekki á það 

með kæranda að þar sem hann treysti forskráningu upplýsinga á framtali, og 

að honum hafi ekki borist launamiði, hafi ekki átt að koma til álagningar 25% 

álags. Kemur fram í úrskurðarorðum nefndarinnar að framkvæmd greiðanda 

á upplýsingaskyldu sinni, sbr. 92. gr. TSL, þykir almennt ekki geta skip máli 

varðandi ákvörðun um álagsbeitingu vegna vantalinna tekna. Sé hér um að 

ræða vantaldar tekjur og að ekkert hafi komið fram sem sýni fram á að fella 

beri álagið niður.  

Þá hefur ekki verið fallist á að vegna mistaka hafi söluhagnaður af 

hlutabréfum ekki verið talinn fram og því ætti ekki að beita 25% álagi, sbr. 

úrskurð yfirskattanefndar nr. 167/2004. Tóku kærendur fram að um mistök 

hafi verið að ræða og enginn ásetningur til staðar. Taldi skattstjóri að rétt væri 
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að beita álagi vegna hækkunar á stofni til fjármagnstekjuskatts kærenda en 

stofnverð hlutabréfa hefði verið oftalið í skattskilum kærenda vegna fyrri 

niðurfærslu hlutabréfa sem ekki hefði verið tekið tillit til. Höfðu kærendur 

ítrekað vanfært til tekna söluhagnað af hlutabréfum í skattskilum sínum og 

með tilliti til þess að um vanfærðar tekjur var að ræða þótti yfirskattanefnd 

ekkert hafa komið fram sem sýndi fram á að falla ætti frá álaginu.  

Margoft hefur reynt á það fyrir yfirskattanefnd að kærendur bera fyrir sig 

mistök eða annað varðandi þann sem annaðist framtalsgerð fyrir viðkomandi, 

sbr. úrskurð yfirskattanefndar nr. 534/2012, sem fjallað var um hér að framan. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 296/2014 byggðu kærendur kröfu sína um að 

fallið yrði frá álagi skv. 108. gr. TSL, m.a. á því að kærendur hafi verið í góðri 

trú um að skattskil þeirra væru í samræmi við lög og reglur en þau hafi notið 

aðstoðar sérfróðs manns við framtalsgerð sína. Þau hafi ekki gert sér grein 

fyrir því hvernig staðið skyldi að framtalsskilum enda leiðbeiningum 

skattyfirvalda þar að lútandi verulega áfátt varðandi viðskipti með framvirka 

skiptasamninga. Breytingar ríkisskattstjóra vörðuðu tekjur kæranda af 

viðskiptum með framvirka skiptasamninga við Landsbanka Íslands hf. á 

árunum 2005, 2006 og 2007. Hafði kærandi fært vaxtatekjur vegna slíkra 

viðskipta á árunum 2005 og 2006 en ekkert á árinu 2007 í framtölum sínum 

fyrir umrædd ár. Lækkaði ríkiskattstjóri stofn kæranda til fjármagnstekjuskatt 

á árinu 2005 vegna meintrar offærslu tekna af völdum viðskipta með 

framvirka skiptasamninga við bankann. 

Taldi ríkisskattstjóri að tekjur af viðskiptum á árinu 2005 tilheyrðu 

einkahlutafélagi í eigu kæranda. Aftur á móti hækkaði ríkisskattstjóri 

tekjuskatts- og útsvarsstofn kæranda sama ár vegna ætlaðra óheimillar 

úthlutunar af fjármunum einkahlutafélagsins, sbr. 2. mgr. 11. gr. TSL, og bæri 

því að skattleggja sem launatekjur kæranda skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL. 

Hækkaði ríkisskattstjóri stofn kæranda til fjármagnstekjuskatts á árunum 2006 

og 2007 vegna vanframtalinna tekna af viðskiptum kæranda með framvirka 
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samninga á árunum, sbr. 3. tölul. C-liðar 7. gr. TSL. Bætti ríkisskattstjóri 25% 

álagi, skv. 2. mgr. 108. gr. TSL, við greinda hækkun tekjuskatts- og 

útsvarsstofns kæranda á árinu 2005 og hækkun stofn til fjármagnstekjuskatts 

á árunum 2006 og 2007. Fram kom í úrskurði yfirskattanefndar að skýringum 

kærenda, um að leiðbeiningar skattyfirvalda hafi verið áfátt, sýni ekki fram á 

að atvikum sé svo farið að 3. mgr. 108. gr. TSL eigi við þannig að fella beri 

niður álag. Tók nefndin einnig fram að það skipti ekki máli þó Landsbanki 

Íslands hf. hafi ekki haldið eftir staðgreiðslu skatts af tekjum af viðskiptunum, 

sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. 

Að lokum vísaði nefndin til úrskurðar nr. 522/2012 varðandi skatt- og 

úrskurðarframkvæmd vegna álagsbeitingu á vanframtaldar tekjur af 

afleiðuviðskiptum. 

Í þeim úrskurði yfirskattanefndar, nr. 522/2012, var einungis kærð 

ákvörðun ríkisskattstjóra að bæta 25% álagi við hækkun stofns til 

fjármagnstekjuskatts á árunum 2006 og 2007 sem leiddu af breytingum hans 

vegna vanframtalinna vaxtatekna vegna afleiðuviðskipta. Kröfðust kærendur 

niðurfellingu álags þar sem um mistök við framtalsgerð hafi verið að ræða 

sem séu í raun á ábyrgð endurskoðendastofu sem annaðist framtalsgerð 

kærenda umrædd ár. Enginn ásetningur hafi verið uppi um að standa ekki skil 

á greiðslu skatts og stóðu kærendur í þeirri trú að bankinn hefði tekið 

staðgreiðslu af hagnaði vegna umræddra viðskipta. Í úrskurði nefndarinnar 

kemur orðrétt fram,  

„Af þessu tilefni skal tekið fram að leggja verður til grundvallar að 
framteljendur geti almennt ekki losnað undan ábyrgð sinni á 
annmörkum og skilum skattframtals með því að fela örðum gerð þess 
og skil. Að því athuguðu og þegar litið er til þeirra annmarka, sem 
voru á skattframtölum kærenda umrædd ár, þar sem engin grein var 
gerð fyrir verulegum vaxtatekjum vegna afleiðuviðskipta, þykja ekki 
efni til að falla frá beitingu álags í tilviki kærenda, enda þykir hvorki 
hafa verið sýnt fram á af hálfu kærenda að atvikum sé svo farið að 3. 
mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003 eigi við né að tilefni sé til að falla frá 
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álagsbeitingu að öðru leyti. Er kröfu kærenda um niðurfellingu álags 
því hafnað.“ 

 
Í nýlegum úrskurði yfirskattanefndar nr. 15/2019 var krafa um niðurfellingu 

álags m.a. studd þeim rökum að um mistök hafi verið að ræða við 

framtalsgerð. Með úrskurði ríkisskattstjóra voru erlendar launatekjur 

hækkaðar í framtölum kæranda árin 2016 og 2017 og tilfærðar 

dagpeningagreiðslur frá sama aðila lækkaðar. Vísaði ríkisskattstjóri til þeirra 

skýringa kæranda að fjárhæðir launa og dagpeninga frá erlendu félagi hefðu 

víxlast við framtalsgerð vegna mistaka. Leiddu umræddar breytingar til 

hækkunar á tekjuskatts- og útsvarsstofns kæranda og við þá hækkun bætti 

ríkisskattstjóri 25% álagi skv. 2. mgr. 108. gr. TSL. Taldi kærandi að oftalinn 

frádráttur frá fengnum dagpeningum í framtölum hans hefði verið mistök sem 

leiðrétt hafi verið um leið og þau hafi komið í ljós en hann hafi starfað fyrir 

erlendan vinnuveitanda á erlendri grundu og því ósanngjarnt að beita 

refsiálagi í málinu. Í úrskurði yfirskattanefndar kemur fram að kærandi hafi 

áður sætt endurákvörðun opinberra gjalda vegna framtalinna launa og 

dagpeninga frá sama erlenda félaginu vegna fyrri ára. Að því gættu og þar sem 

annmarkar á nýrri framtölum kæranda, þar sem frádráttur vegna dagpeninga 

var verulega offærður, þótti kærandi ekki hafa sýnt fram á að aðstæður hafi 

verið með þeim hætti fella ætti niður álag. 

Í Hrd. 28. febrúar 2012 í máli nr. 555/2012 var varakrafa áfrýjanda byggð 

á því að í málinu ætti ekki við að beita álagi þar sem einungis væri um að ræða 

faglegan ágreining. Málið varðaði svokallaðan öfugan samruna sem hafi 

tíðkast í mörg ár án þess að skattyfirvöld gerðu athugasemd. Taldi stefnandi 

sig hafa verið í góðri trú um að samruninn fullnægði lagaskilyrðum og að 

frádráttur vaxtagjalda væri heimill. Var héraðsdómur staðfestur en þar kom 

fram að ríkisskattstjóri hafi þurft að afla frekari gagna en þau sem lágu frammi 

í framtali áfrýjanda. Voru þau gögn ekki nægjanleg til að séð yrði hvernig 



 

 

40 

umrædd skuld áfrýjanda hafi stofnast og áfrýjandi orðið skuldbundinn til 

greiðslu hennar. Var varakröfu áfrýjanda því einnig hafnað í Hæstarétti. 

Komst yfirskattanefnd að þeirri niðurstöðu í úrskurði sínum nr. 366/2011 

að ekki ætti að falla frá beitingu álags skv. 2. mgr. 108. gr. TSL í máli þar sem 

óheimil lán til eiganda frá einkahlutafélags voru færð til tekna sem skattskyld 

laun, sbr. 1. mgr. 79. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög. En skv. 3. 

mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL, sbr. einnig 2. mgr. 11. gr. sömu laga, ber að 

skattleggja óheimilar lántökur sem laun. Þá taldi nefndin að meint 

endurgreiðsla lána gæti ekki haft þýðingu varðandi skattlagningu þeirra sem 

laun í hendi kæranda. Krafðist kærandi þess að álagsbeiting skattstjóra yrði 

felld úr gildi þar sem ekki hafi verið ljóst að umræddar lánvetingar hafi brotið 

í bága við ákvæði laga um einkahlutafélög. Meðal annars kom fram í úrskurði 

yfirskattanefndar að þar sem engin grein var gerð fyrri skattskyldu greiðslna 

frá einkahlutafélaginu í skattskilum kæranda þætti ekki tilefni til að falla frá 

beitingu álags.  

4.2.2. Samantekt 

Af þeim dómum og úrskurðum sem hér hefur verið vísað til má sjá að ákvæði 

2. mgr. 108. gr. TSL er fremur skýrt hvað varðar beitingu álags. Er ákvæðið 

heimildarákvæði þ.e. að ríkisskattstjóri hefur heimild til að bæta álagi við 

áætlaða eða vantalda skattstofna eða séu annmarkar á framtali, sbr. 96. gr. 

TSL, s.s. einstakir liðir þess ranglega fram taldir, fylgigögn ófullnægjandi, 

óglögg eða tortryggileg. Af þessum dómum og úrskurðum sem hér hefur verið 

farið yfir má ætla að álagi beitt á hækkunina þegar skattaðili vanframtelur 

skattstofna. Virðist vera nánast undantekningalaust beitt álagi í þeim tilfellum 

þegar ríkisskattstjóri þarf að óska eftir upplýsingum eða gögnum varðandi 

skattskil skattaðila þegar skattaðili telur ekki fram skattskildar tekjur, sbr. 7. 

gr. TSL, offærir frádrátt frá tekjum eða dregur frá ófrádráttarbærann kostnað. 
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Hefur margoft reynt á það fyrir yfirskattanefnd að skattaðila verðið ekki 

kennt um þá annmarka á framtölum hans sem fram koma síðar þar sem hann 

hafi fengið sérfróða aðila til að sjá um framtalsgerð fyrir sig. Hefur 

yfirskattanefnd bent á í úrskurðum sínum að í þessum tilfellum sé ekki hægt 

að losna undan ábyrgð með því að fela öðrum aðila gerð og skil framtals. Er 

skattaðili m.a. falin sú ábyrgð í ljósi þess að hann eigi að þekka sín mál t.d. 

eigi skattaðili að vita þegar vantar að telja fram allar tekjur hans. 

Einnig hefur verið vísað til endurtekinna eða ítrekaðra hegðunar skattaðila 

í því ljósi að beita eigi álagi skv. 2. mgr. 108. gr. TSL og að um verulegar 

fjárhæðir sé að ræða. Má ætla að í einhverjum tilfellum sé hægt að komast hjá 

beitingu álags þegar um einstök atvik er að ræða sbr. heimild ákvæðisins. 

Hvað varðar verulegar fjárhæðir verður ekki farið í frekari rannsóknir í þessari 

ritgerð varðandi hvað verulegar fjárhæðir eru en af umfjöllun 

yfirskattanefndar í þeim úrskurðum sem hér hefur verið farið yfir þá hefur 

nefndin ekki talið rétt að falla frá beitingu álags í þeim málum þar sem 

skattaðili hefur vanframtalið verulegar fjárhæðir. Það má þó ætla að í 

einhverjum tilfellum þar sem um verulegar fjárhæðir er að ræða að sé fallið 

frá heimild til að beita álagi þar sem hækkun skattstofna yrði veruleg byrgði 

fyrir skattaðila. Gætu því verulegar fjárhæðir auk einstakra, sérstakra, atvika 

leitt til þess að fallið yrði frá beitingu álags.   

4.3. Um 3. mgr. 108. gr. TSL. 

Samkvæmt orðalagi 3. mgr. 108. gr. TSL virðist ekki vera um að ræða 

heimildarákvæði heldur skylduákvæði þar sem í ákvæðinu segir orðrétt: 

„Fella skal niður álag samkvæmt grein þessari ef skattaðili færir 
rök að því að honum verði eigi kennt um annmarka á framtali eða 
vanskila þess […]“.  

Skilyrði álagsbeitingar samkvæmt 108. gr. TSL vísa öll til þess að skattaðili 

hafi með einum eða öðrum hætti vanrækt að fylgja ákvæðum laga nr. 90/2003 

við skattskil sín. Þrátt fyrir að í texta 1. og 2. mgr. 108. gr. TSL sé ekki að 



 

 

42 

finna beina tilvísun til huglægrar afstöðu skattaðila í þessu sambandi virðist 

þó mega ráða af niðurfellingarheimild 3. mgr. sömu greinar að almennt verði 

þau atvik sem eiga að vera grundvöllur álagsbeitingar að vera rakin með 

einum eða öðrum hætti til meðvitaðrar vanrækslu skattaðilans.38  

Þá skal ríkisskattstjóri tilkynna skattaðila svo fljótt sem unnt er um 

fyriráætlanir sínar um að beita álagi á hækkun skattstofna ásamt því að 

tilkynna skattaðila að heimilt sé að fella álagið niður hafi hann gildar ástæður 

sér til afsökunar. Geri ríkisskattstjóri það ekki getur hann átt á hættu að 

yfirskattanefnd felli niður álagið hvort sem krafa af hálfu aðila kemur fram 

um það eða ekki.39 

4.3.1. Úrskurðaframkvæmd 

Ekki eru mörg fordæmi þess að álag sé fellt niður á grundvelli 3. mgr. 108. gr. 

TSL. Samkvæmt ákvæðinu skal fella niður álag vegna vöntunar á framtali eða 

þegar framtal berst of seint ef skattaðili færir rök fyrir því að honum verði eigi 

kennt um vanskil þess eða óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann skilaði 

framtali á réttum tíma.  

Yfirleitt er ekki unnt að kenna skattaðila um að framtali er ekki skilað á 

réttum tíma ef um er að ræða andlát eða veikindi, á það bæði við um skattaðila 

og annarra sem hann ber ábyrgð á, sem hefur hindrað hann í að telja fram eða 

skila framtali á réttum tíma. Annað getur þó átt við í þeim tilfellum þegar um 

er að ræða óviðráðanleg atvik og getur þá skattaðila verið um kennt.40 

Upplýsingar til staðar á framtali 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 135/2003 var fallist á niðurfellingu álags. 

Kærandi hafði gert skilmerkilega grein fyrir vinnuframlagi sínu við byggingu 

 
38 Jónatan Þórmundsson: „Viðurlög við skattalagabrotum og skattlagning eftir á.” bls. 45. 
39 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Skattaréttur 4.“ bls. 1033. 
40 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Skattaréttur 4.“ bls. 1035. 
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íbúðarhúsnæðis í húsbyggingarskýrslum með skattframtölum sínum. Tók 

ríkisskattstjóri fram að eigin vinna við íbúðarhúsnæði til eigin afnota sem 

unnin væri í venjulegum vinnutíma teldist til skattskyldra tekna skv. ákvæðum 

1. tölul. A- liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. Hins 

vegar teldist aukavinna við eigin íbúð ekki til skattskyldra tekna sbr. 4. tölul. 

28. gr. sömu laga. Til þess að eigin vinna gæti talist aukavinna yrði 

viðkomandi að inna vinnuna af hendi utan venjulegs vinnutíma og hafa unnið 

fullan vinnutíma við eiginlegt starf sitt og skila af því starfi eðlilegum 

árstekjum. Taldi ríkisskattstjóri að vinnustundafjöldi kæranda við eigin 

húsbyggingu bentu til þess að unnið hefði verið við bygginguna í venjulegum 

vinnutíma og færði kæranda til skattskyldra tekna vinnu hans við byggingu 

íbúðarhúsnæðis til eign nota og bætti 25% álagi við þá hækkun skattstofna. 

Krafa kæranda var byggð á að tímamörk til endurákvörðunar, skv. 97. gr. 

laga nr. 75/1981, hafi verið liðinn þegar endurákvörðun ríkisskattstjóra fór 

fram þar sem í framtölunum hafi komið fram fullnægjandi upplýsingar um 

eigin vinnu við húsbyggingu. Féllst yfirskattanefnd ekki á að tímamörk til 

endurákvörðunar hafi verið liðinn en þar sem skilmerkilega var gerð grein 

fyrir vinnuframlagi kæranda í húsbyggingarskýrslum með framtölum kærenda 

þótti mega falla frá beitingu álags enda mælt fyrir í 3. mgr. 106. gr. laga nr. 

75/1981 um skyldu til niðurfellingar álags m.a. ef skattaðila verður ekki kennt 

um annmarka á framtali.    

Óskýrar framtalsleiðbeiningar 

Kröfu kæranda um niðurfellingu álags var einnig tekin til greina í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 89/2007. Hafði ríkisskattstjóri fellt niður gjaldfærðan 

kostnað vegna kaupa kæranda á aflamarki og lagt 25% álag á vantalda 

skattstofna sem af þessari breytingu leiddi. Kærandi taldi að lagaskilningur 

sinn væri í samræmi við það sem almennt hefði verið gert við meðferð leigðs 

aflamarks í reiknings- og skattskilum sem engar athugasemdir hefðu hingað 
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til verið gerðar við af hálfu skattyfirvalda svo vitað væri. Á þeim forsendum 

var boðaðri álagsbeitingu harðlega mótmælt. Í úrskurði yfirskattanefndar kom 

fram að með hliðsjón af því að leiðbeiningar ríkisskattstjóra um meðferð 

keypts aflamarks í skattskilum þóttu ekki svo skýrar sem skyldi þá þótti bera 

að fella álagið niður skv. 3. mgr. 108. gr. TSL.    

Lagaheimild ekki til staðar 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 46/2003 var álag einnig fellt niður en 

ríkisskattstjóri hafði ákvarðað 25% hækkun á stofni til markaðsgjalds. Um 

lagastoð fyrir álagsbeitingu vísaði ríkisskattstjóri til þágildandi 2. mgr. 106. 

gr. laga nr. 75/1981. Í 3. mgr. 3. gr. laga nr. 114/1990 um Útflutningsráð 

Íslands, sbr. 51. gr. laga nr. 122/1993, sagði að um álagningu og innheimtu 

markaðsgjalds færi samkvæmt ákvæðum VIII.-XIV. kafla laga um tekjuskatt 

og eignarskatt. Þegar litið sé til eðlis þess álags, sem hér um ræðir, taldi 

nefndin að ekki yrði talið að í ákvæðum þágildandi 3. mgr. 3. gr. laga nr. 

114/1990 hafi falist nægjanleg heimild til beitingar umrædds álags og var 

álagið af þeim sökum fellt niður þar sem hér skorti skýra lagaheimild til þess 

að beita álagi. 

Réttar upplýsingar ekki til staðar 

Í nýlegum úrskurði yfirskattanefndar nr. 43/2019 var kærður úrskurður 

ríkisskattstjóra þar sem hann hafði lækkað stofnverð hlutabréfa kæranda en 

lækkunin leiddi til þess að í stað sölutaps af hlutabréfunum reiknaðist 

söluhagnaður sem færður var til tekna. Krafðist kærandi að 25% álag á 

hækkun stofns til fjármagnstekjuskatts yrði fellt niður með vísan til 3. mgr. 

108. gr. TSL. Taldi kærandi að honum yrði ekki kennt um umrædda annmarka 

á skattframtali sínu og ekki sé rétt að honum hafi átt að vera ljóst að stofnverð 

bréfanna væri of hátt reiknað. 
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Vísaði kærandi m.a. til þess að ríkisskattstjóri hafi lagt gríðarlega vinnu og 

sótt áratugagömul skjöl, bæði til Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns 

Íslands, þar á meðal gögn um breytingu á félagaformi X. Hafi kærandi og 

samerfingjar hans enga vitneskju haft um breytinguna. Þá hafi kærandi notað 

tölu sem að kröfu skattyfirvalda hafi verið sett í skattframtal þegar hann fékk 

arfinn og hafi kærandi ekki haft tækifæri til að telja öðru vísi fram en hann 

gerði. Í úrskurði yfirskattanefndar kemur m.a. fram að við þessar aðstæður og 

þar sem varhugavert þykir að slá því föstu að kæranda hafi hlotið að vera ljóst 

að grunsamlegt væri um tilgreint stofnverð bréfanna verði naumast ætlast til 

þess að kærandi réðist í sjálfstæða könnun á forsendum fyrir ákvörðun þess. 

Með vísan í skýringar kæranda og að öðru leyti þótti mega taka kröfu kæranda 

um niðurfellingu álags til greina.  

4.3.2. Samantekt 

Samkvæmt 3. mgr. 108. gr. TSL skal fella niður álag, þ.e. því ekki beitt, ef 

skattaðili færir rök fyrir því að honum verði ekki kennt um annmarka á 

framtali eða vanskil þess, eða að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann 

bætti úr annmörkum á framtali eða leiðrétti einstaka liði þess. Ber skattaðila 

þá að sýna fram á að svo sé. Eins og fram kemur í kaflanum hér að framan 

hefur yfirskattanefnd vísað til þess að ef skilmerkilega hafi verið gerð grein 

fyrir upplýsingum á framtölum megi falla frá beitingu álags, eða þegar ekki er 

auðséð hvernig upplýsingar eru fundnar t.d. varðandi virði hlutabréfa eða 

þegar leiðbeiningar um skattalega meðferð sé ábótavant. Eins og ákvæðið ber 

með sér getur þetta verið mjög matskennt, t.d. hvenær verður með vissu sagt 

að ekki sé unnt að kenna skattaðila um annmarka eða að óviðráðanleg atvik 

hafi valdið því að ranglega var talið fram?   

4.4. Tilvik þar sem óheimilt er að beita álagi 108. gr. TSL. 

Eins og fram kom í kaflanum hér að framan skal fella niður álag, eða því 

verður ekki beitt, í vissum tilfellum, sbr. 3. mgr. 108. gr. TSL, þegar hægt er 
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að færa rök fyrir því að það eigi ekki við í tilfelli skattaðila. Verður hér farið 

yfir nokkur tilfelli þar sem heimild ríkisskattstjóra til að beita álagi skv. 2. 

mgr. 108. gr. TSL er ekki talin heimil. Er hér til dæmis átt við þegar 

upplýsingar voru til staðar í kerfum skattyfirvalda á þeim tíma sem unnt var 

að gera breytingar á grundvelli 95. og 96. gr. TSL í álagningarskoðun 

viðkomandi gjaldárs. Má segja að með þessu sé jafnræði tryggt með þeim 

aðilum og þeim sem fengu sínar breytingar í álagningarskoðun þar sem álagi 

var ekki beitt.  

4.4.1. Úrskurðaframkvæmd 

Hefur yfirskattanefnd oft úrskurðað í málum þar sem talið er að 

ríkisskattstjóra hafi ekki verið heimilt að beita ákvæði 2. mgr. 108. gr. TSL. 

Eins og áður hefur komið fram hafa dómar og úrskurðir innan skattaréttarins 

töluvert vægi sem réttarheimildir, sbr. jafnræðisreglu 65 gr. stjórnarskrárinnar 

og jafnræðisreglu 1. mgr. 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, þar sem fram 

kemur að sambærileg mál skulu hljóta sambærilega úrlausn innan 

stjórnsýslunnar. Verður hér farið yfir nokkra úrskurði yfirskattanefndar til 

skýringar á þeim tilfellum þegar talið er að ríkisskattstjóri hafi ekki heimild 

til að beita álagi, skv. 2. mgr. 108. gr. TSL. 

Upplýsingar um söluhagnað í skattframtali 

Í 1. mgr. 12. gr. TSL er að finna meginreglu varðandi söluhagnað eigna. Þar 

segir að hagnaður af sölu eigna teljist mismunur á söluverði þeirra og 

stofnverði, að teknu tilliti til fenginna fyrninga og áður fengins söluhagnaðar 

eftir því sem nánar er ákveðið í 13. – 27. gr. laganna. Samkvæmt 8. tölul. C- 

liðar 7. gr. TSL telst söluhagnaður, með undantekningum, til skattskyldra 

tekna. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 294/2004, sem er óbirtur, taldi skattstjóri 

að söluhagnaður vegna sölu á aflahlutdeild hefði ranglega verið talin fram. 

Óskaði kærandi eftir frestun skattlagningar á söluhagnaðinum en skattstjóri 
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taldi hann ekki réttilega talinn fram. Tók yfirskattanefnd undir með kæranda 

að í framtalsgögnum hans greind ár hafi legið fyrir allar upplýsingar varðandi 

nefndan söluhagnað sem ekki hafði sætt skattlagningu, ásamt upplýsingum 

varðandi frestun á skattlagningu hans. Einnig hafi ekki verið aflað upplýsinga 

um eignir til niðurfærslu á móti söluhagnaðinum og önnur atriði er máli gátu 

skipt. Þá kemur fram að skattstjóri dragi þetta ekki í efa heldur telji hann að 

það hafi verið í verkahring kæranda sem framteljanda en ekki skattstjóra að 

tekjufæra umræddan söluhagnað í skattframtali kæranda. Vísar 

yfirskattanefnd í heimild skattstjóra til leiðréttinga á einstökum liðum 

skattframtal, sbr. 3. málsl. 1. gr. 95. gr. TSL, og að heimild skattstjóra um 

beitingu álags sé nægilega rökstudd og álagið því fellt niður.       

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 29/2007, sem er óbirtur, voru málavextir 

þeir að kærandi krafðist þess að 25% álag sem skattstjóri bætti við hækkun 

skattstofna verði fellt niður þar sem láðst hafi að tilgreina frestaðan 

söluhagnað vegna sölu hlutabréfa í skattframtölum kæranda og væri sá 

annmarki alfarið á ábyrgð þess aðila sem annast hafi gerð skattframtala 

kæranda. Tók kærandi fram að mistökin hafi verið leiðrétt þegar skattyfirvöld 

hefðu gert athugasemd þremur árum eftir að mistökin hafi átt sér stað. Taldi 

kærandi víst að mistökin hefðu verið leiðrétt fyrr ef skatteftirlit á framtalsári 

hefði farið fram. 

Yfirskattanefnd tók fram í úrskurði sínum að telja yrði að í skattframtölum 

kæranda hafi legið fyrir allar upplýsingar varðandi nefndan söluhagnað, sem 

ekki hafi sætt skattlagningu, þar á meðal um frestun og dreifingu á 

skattlagningu hans og önnur atriði er máli gátu skipti. Hafi skattstjóri ekki 

dregið það í efa. Með vísan til þess og að virtri heimild skattstjóra til 

leiðréttinga á einstökum liðum skattframtals, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 95. gr. TSL, 

verður ekki talið að hin kærða ákvörðun skattstjóra um beitingu álags 

samkvæmt heimildarákvæði 2. mgr. 108. gr. TSL sé nægilega rökstudd og var 

álagið því fellt niður. Hafi hins vegar ekki verið grundvöllur til að færa hinn 
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frestaða söluhagnað til tekna breytist niðurstaðan og álagi verður beitt, sbr. 

úrskurð yfirskattanefndar nr. 100/2005. 

Í þessum úrskurði taldi kærandi sig hafa endurfjárfest til afskriftar 

frestuðum söluhagnaði og hélt hann því fram að álagsbeiting gæti ekki talist 

sanngjörn enda hafi skattskil verið gerð í góðri trú og að uppfylltum 

lagaskilyrðum um endurfjárfestingu með kaupum á aflaheimildum. Hafði 

kærandi hvorki fært söluhagnaðinn til tekna né gert grein fyrir ráðstöfun hans 

með niðurfærslu skv. skattskilum sínum. Leit yfirskattanefnd svo á að ekki 

hafi verið skilyrði til að tekjufæra söluhagnaðinn skv. heimild skattstjóra til 

leiðréttingar á einstökum liðum skattframtals skv. 3. málsl. 1. mgr. 95. gr. 

TSL. Var kröfu kæranda um niðurfellingu álags því synjað.   

Upplýsingar koma fram í athugasemdareit á framtali 

Ef upplýsingar varðandi greiðslur eru settar í athugasemdadálk framtals má 

ætla að skattyfirvöld hafi fengið vitneskju um greiðsluna þó hún sé ekki færð 

rétt í framtalið. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 224/2008, sem er óbirtur, var 

álagið fellt niður en þar var greint frá altjónsbótum vegna atvinnubifreiðar í 

athugasemdadálki skattframtals og fjárhæð nefnd. Ekkert var aðhafst við 

frumálagningu en skattstjóri endurákvarðaði síðan söluhagnaðinn með 25% 

álagi. Taldi yfirskattanefnd að skattstjóra hefði ekki verið heimilt að beita 

álagi þar sem upplýsingarnar voru á framtalinu sem skilað var. Sama 

niðurstaða varð í úrskurði yfirskattanefndar nr. 259/2008, sem er óbirtur, en 

þar greindi skattaðli frá greiðslu vegna starfsloka í athugasemdadálki í 

skattframtali sínu.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 185/2011 hafði ríkisskattstjóri beitt álagi á 

niðurfellingu gjaldaliðar í rekstrarskýrslu kæranda sem talin var óheimil 

lækkun á þorskkvóta. Yfirskattanefnd tók fram að þar sem kærandi hafði 

sérstaklega greint frá umræddri gjaldfærslu vegna lækkunar á þorskkvóta í 

athugasemdalið rekstrarskýrslu sinnar þótti nefndinni rétt að fallast á kröfu 
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kæranda um niðurfellingu álags. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 118/2009 var 

aðalkrafa kæranda sú að álagsbeiting skattstjóra á vanframtalinn gjaldstofn 

yrði felld niður. Hafði kærandi gert sérstaka grein fyrir nýtingu sinni á 

kauprétti að hlutabréfum í Kaupþingi banka hf. í athugasemdalið á framtali 

sínu. Að þessu athuguðu og að virtum fram komnum skýringum kæranda 

vegna þeirra annmarka á framtalsskilum hennar þótti rétt að fallast á kröfu 

hennar um niðurfellingu álags.   

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 33/2017 felldi nefndin niður álag en 

yfirskattanefnd féllst á það með ríkisskattstjóra að rekstur einkahlutafélags 

sem var eignarhaldsfélag hefði í reynd lagst af á árinu 2009 með uppgreiðslu 

láns sem nýtt hefði verið til hlutabréfakaupa á árinu 2007. Félagið hefði því 

ekki haft neinn rekstur með höndum fyrir slit félagsins við samruna við 

kæranda. Taldi yfirskattanefnd að félögin hefðu verið sameinuð í þeim 

tilgangi einum að nýta uppsafnað tap í rekstri félagsins til lækkunar 

skattskyldum tekjum kæranda. Hafi skilyrðum 54. gr. TSL um venjulegan og 

eðlilegan rekstrartilgang með samruna ekki verið uppfyllt. 

Var kröfu kæranda varðandi yfirfærslu rekstrartaps hafnað en í ljósi 

álitaefna í málinu og málavaxta að öðru leyti var álag skv. 108. gr. TSL fellt 

niður. Hafði komið fram í athugasemdareit í skattframtali kæranda árið 2013 

að kærandi og félagið hefðu sameinast frá og með 1. janúar 2012 undir nafni 

og kennitölu kæranda. Einnig kom fram að yfirfæranlegt tap félagsins væri 

flutt yfir til kæranda þar sem talið var að skilyrði 54. gr. TSL væru uppfyllt. 

Þótt ríkisskattstjóri hefði ekki getað leiðrétt skattframtalið á grundvelli 1. mgr. 

95. gr. TSL hvað sakarefni málsins snerti þótti rétt í ljósi álitaefna í málinu og 

málavaxta að öðru leyti að fallast á kröfu kæranda um niðurfellingu álags.  

Önnur niðurstaða varð þó í úrskurði yfirskattanefndar nr. 189/2004 þar sem 

því var haldið fram að gerð hafi verið grein fyrir tildæmdum bótum vegna 

skerðingar á lyfjagreiðslum og fjárhæðar á forsíðu framtals. Í úrskurði 
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nefndarinnar kemur fram að forsendur skattstjóra fyrir álagsbeitingu voru að 

um verulega fjárhæð væri að ræða sem kærandi hefði einungis gert grein fyrir 

að hluta í framtali sínu. Þegar litið væri til þeirra annmarka sem voru á framtali 

kæranda umrædd ár, sem fól í sér verulega fjárhæð vanframtalinna tekna, sem 

kærandi hafði efnislega fallist á, þótti ekki komið fram að aðstæður hafi verið 

með þeim hætti sem greinir í 3. mgr. 106. gr. TSL, nú 3. mgr. 108. gr. TSL, 

þannig að fella ætti álagið niður. Þótti ekki skipta máli varðandi skilyrði til 

niðurfellingar álags hvort kærandi hafði tilgreint umræddar greiðslur í framtali 

með þeim hætti sem hann hélt fram eða ekki. 

Deila um frádráttarliði 

Eins og áður hefur verið vikið að þá er almennt beitt álagi þegar gjaldfærsla 

eða frádráttur á ekki rétt á sér, aftur á móti þarf tilefni til álagsbeitingar að vera 

betur rökstudd eftir því sem þessir liðir verða matskenndari, t.d. risnu- og 

ferðakostnaður. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 203/2005 var um niðurfellingu 

og lækkun eftirfarandi gjaldaliða; fundarkostnaður, leigubílar, 

ferðakostnaður, risna, gjafir og styrkir, viðhald áhalda, kaffikostnaður og 

símakostnaður. Fram kemur í úrskurðinum að rétt hefði verið að skattstjóri 

hefði rökstutt álagsbeitinguna betur með tillitil til einstakra liða, en aftur á 

móti þegar litið er til þeirra annmarka sem voru á skattskilum kæranda, sem 

m.a. fólust í gjaldfærslu kostnaðar sem kærandi viðurkenndi að væri ekki 

frádráttarbær, þótti ekki efni til ómerkingar á álagsbeitingu skattstjóra. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 386/2005 var m.a. fjallað um gjaldfærðan 

kostnað vegna ýmissa og ólíkra liða, þ.e. tap vegna eignastýringar, 

viðhaldskostnað húseigna, símakostnað, bifreiðakostnað, risnukostnað og 

ýmsan annan kostnað í skattskilum kæranda. Skattstjóri rökstuddi 

álagsbeitinguna ekki að neinu leyti með tilliti til einstakra liða heldur tók 

einungis almennt fram að gjaldfærður hefði verið ófrádráttarbær kostnaður. 

Taldi yfirskattanefnd að rökstuðningur skattstjóra fyrir álagsbeitingu hefði 
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ekki verið fullnægjandi þegar litið er til þess kostnaðar sem um ræddi, sbr. 4. 

og 5. mgr. 96. gr. TSL og 1. og 2. mgr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þá vísaði 

yfirskattanefnd einnig til þess að 2. mgr. 108. gr. TSL sé heimildarákvæði.   

Óskýrar framtalsleiðbeiningar   

Þá skiptir máli hversu skýrt það telst liggja fyrir hvernig fara eigi með færsluna 

í framtalsskilum. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 89/2007, sem fjallað var um 

í kafla 3.2.3, var um að ræða gjaldfærslu á aflamarki sem ekki var nýtt á 

kaupári. Kemur fram að eins og atvikum var háttað og með hliðsjón af því að 

leiðbeiningar ríkisskattstjóra um meðferð keypts aflamarks í skattskilum 

þykja ekki svo skýrar sem skyldi eigi að fella álagið niður skv. 3. mgr. 108. 

gr. TSL. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 170/2004 hafði ríkisskattstjóri fellt niður 

frádrátt á móti dagpeningagreiðslum og bætt 25% álagi á skattstofna sem af 

þessu leiddi. Gerði kærandi athugasemd við ákvörðun ríkisskattstjóra um að 

fella niður tilfærðan frádrátt á móti dagpeningum og taldi að málið hefði ekki 

legið nægjanlega skýrt fyrir við afgreiðslu ríkisskattstjóra á málinu. Taldi 

yfirskattanefnd að heimild til frádráttar dagpeninga komi að meginstefnu ekki 

til álita nema á móti greiðslum sem vinnuveitandi hefur greitt launamanni 

vegna „tilfallandi ferða á vegum launagreiðandans utan venjulegs 

vinnustaðar“. 

Taldi yfirskattanefnd ekkert hafa komið fram í málinu sem gæfi tilefni til 

að í greiðslum til kæranda frá vinnuveitanda hafi falist endurgreiðsla útlagðs 

kostnaðar vegna starfa kæranda og því ekki fallist á að um frádrátt eftir reglum 

dagpeninga komi til álita. Varðandi álagið kemur orðrétt fram í úrskurðinum 

„Eftir öllum atvikum þykir mega falla frá beitingu álgas í tilviki kæranda.“ 

Má ætla að nefndin hafi hér talið vera um nægjanlegan túlkunarvafa að ræða 

og hugsanlega að reglan sé þarna ósanngjörn með tillitil til annarra starfa eins 
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og t.d. starfa flugfólks en kærandi var flutningabílstjóri sem hafði fengið 

dagpeningagreiðslur frá vinnuveitanda.  

Niðurfelling rekstrartaps 

Af ákvæði 2. mgr. 108. gr. TSL leiðir að stofn til álags getur aldrei orðið hærri 

en sem nemur hækkun tekjuskattsstofns vegna breytinga á viðkomandi 

tekjuári. Hefur því ekki verið talið heimilt að beita álagi á lækkun á tapi, sbr. 

úrskurð yfirskattanefndar nr. 48/2003. Var sama uppá teningnum í úrskurði 

nefndarinnar nr. 213/2015 en þar var kröfu kæranda um niðurfellingu álags 

hafnað að öðru leyti en því að álag var fellt niður gjaldárin 2011 og 2012. 

Yfirskattanefnd taldi að heimild til að beita álagi þau ár hafi ekki verið til 

staðar þar sem efnislegar breytingar ríkisskattstjóra tók eingöngu til 

gjaldáranna 2009 og 2010 og hækkun tekjuskattstofns gjaldárin 2011 og 2012 

stafaði aðallega af niðurfellingu rekstrartaps frá fyrri árum sem leiddi af þeim 

breytingum. Af þessu má leiða að álagi má einungis beita á gerðar breytingar, 

hækkun skattstofns, á viðkomandi tekjuári.  

Samspil álags og fésektar 

Fram kemur í 1. mgr. 109. gr. TSL að skattur af álagi skv. 108. gr. sömu laga 

dregst frá sektarfjárhæð. Sambærilegt ákvæði er í 40. gr. laga nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt. Samkvæmt úrskurði yfirskattanefndar nr. 57/2009 þá var álag 

á hækkun skattstofna og virðisaukaskatts fellt niður með vísan til þess að 

kærandi hefði áður sætt refsingu, þ.e. fésekt, vegna þeirra vanframtöldu tekna 

og vangreidds virðisaukaskatts sem málið varðaði. Verður álagi þannig ekki 

beitt þegar gjaldandi hefur áður verið gert að greiða fésekt vegna undanskot, 

t.d. af hálfu yfirskattanefndar.  

Breyting tekna úr fjármagnstekjum í launatekjur 

Þá á ekki að beita álagi á tilfærslu fjármagnstekna yfir í launatekjur, t.d. þegar 

framtöldum arði er breytt í launatekjur af hálfu skattyfirvalda, sbr. úrskurð 
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yfirskattanefndar nr. 117/2009. Var niðurstaðan sú að kærandi hafi borið að 

færa sér til tekna umrædda fjárhæð sem launatekjur en hann hafði tilfært sömu 

fjárhæð sem söluhagnað af sölu hlutabréfa og fært í stofn til 

fjármagnstekjuskatts. Mátti vera ljóst að ríkisskattstjóra hafi þótt vera tilefni 

til þess að taka tillit til þessara aðstæðna við álagsbeitingu þar sem hann dró 

álagðan fjármagnstekjuskatt á greinda fjárhæð frá fyrrnefndu fjárhæðinni við 

ákvörðun álagsfjárhæðar. Að þessu virtu og málsatvikum að öðru leyti þótti 

yfirskattanefnd rétt að fallast á kröfu kæranda um niðurfellingu álag.  

Sama átti við í úrskurði yfirskattanefndar nr. 13/2011 en þar hafði kærandi 

fengið greiddan arð úr einkahlutafélagi sem hann var eigandi að helmingi 

hlutafjár ásamt því að vera stjórnarmaður og prókúruhafi. Taldi 

yfirskattanefnd að hluti arðsins hafi ekki talist lögmæt úthlutun af fjármunum 

einkahlutafélags skv. lögum um einkahlutafélög. Féllst nefndin því á það með 

skattstjóra að um hefði verið að ræða slíka afhendingu verðmæta sem um 

ræðir í 2. mgr. 11. gr. TSL, þ.e. dulinn arður, sem skattleggja eigi sem 

launatekjur í skattframtali kæranda. Aftur á móti var fallist á það með kæranda 

að fella niður álag þar sem kærandi hefði tilfært umræddar greiðslur sem 

fjármagnstekjur, arð, í skattframtali sínu.   

Verulegir annmarkar á meðferð máls hjá ríkisskattstjóra 

Álag í úrskurði yfirskattanefndar nr. 47/2018 var fellt niður þar sem 

yfirskattanefnd taldi að rökstuðningur í máli ríkisskattstjóra hafi verið 

ófullnægjandi, sbr. 5. mgr. 96. gr. TSL, og ákvæði um efni rökstuðnings í 1. 

og 2. mgr. 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, þar sem ríkisskattstjóri lét hjá 

líða að fjalla um atriði sem höfðu verulega þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. 

Taldi yfirskattanefnd að um verulega annmarka á meðferð málsins hafi verið 

að ræða og því var fallist á að ómerkja hinar kærðu breytingar ríkisskattstjóra 

og þar af leiðandi enginn grundvöllur fyrir álagi. Voru málavextir þeir að 

ríkisskattstjóri færði kæranda til tekna meintar óheimilar lánveitingar frá 
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einkahlutafélagi þar sem kærandi var framkvæmdastjóri, stjórnarmaður og 

með prókúruumboð. 

Kærandi mótmælti breytingum ríkisskattstjóra á þeim forsendum að hann 

hefði í raun ekki verið í skuld við einkahlutafélagið. Í úrskurði 

yfirskattanefndar kemur fram að þótt skýringar kæranda væru ekki 

skilmerkilegar teldi nefndin þær engu að síður hafa gefið ríkisskattstjóra 

tilefni til að upplýsa málið nánar sbr. 1. mgr. 96. gr. TSL og rannsóknarreglu 

10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Voru hinar kærðu breytingar 

ríkisskattstjóra því felldar úr gildi þar sem yfirskattanefnd taldi að 

ríkisskattstjóri hefði átt að skoða málið betur og þótti rökstuðningi 

ríkisskattstjóra áfátt.  

4.4.2. Samantekt 

Fjölmargir úrskurðir liggja fyrir um hvort ríkisskattstjóra sé heimilt að beita 

álagi skv. 1. og 2. mgr. 108. gr. TSL þegar hann endurákvarðar opinber gjöld 

aðila. Eru dæmin mörg eins og sjá má hér að framan. Eins og fram hefur komið 

má aðeins bæta álagi á áætlaða eða vantalda skattstofna, það er í þeim tilvikum 

sem framtal er leiðrétt fyrir eða eftir álagningu skattaðila í óhag. Leggi 

ríkisskattstjóri á aðila skv. framtali hans þótt það sé haldið annmörkum skv. 

96. gr. TSL er því óheimilt að beita álagi. Sama á við um annmarka varðandi 

framtalsatriði sem ekki hafa áhrif á skattstofna aðila.  

Virðist sem yfirskattanefnd hafi sett ákveðnar línur varðandi hvenær rétt sé 

að beita álagi og hvenær ekki en eins og fram hefur komið þarf ríkisskattstjóri 

að gera grein fyrir því af hverju álagi er beitt og taka fram hvaða vankantar 

séu á framtali. Tilefni til álagsbeitingar þarf að vera betur rökstutt í tilfellum 

þar sem meta þarf aðstæður s.s. þegar gjaldfærsla eða frádráttur á ekki rétt á 

sér en þessir liðir verða oft matskenndir. 

Þá má ekki beita álagi ef skattyfirvöld hafi fengið vitneskju um t.d. tekjur á 

framtali þó þær séu ekki rétt færðar fram í framtalinu. Það er þó ekki nóg að 
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skattaðili hafi sett hluta af upplýsingunum fram á framtal. Einnig er ekki 

heimilt að beita álagi þegar skattaðili hefur áður greitt skatt af fjármunum, t.d. 

þegar skattaðili hefur tilfært greiðslur sem fjármagnstekjur, arð, í skattframtali 

sínu en síðar kemur í ljós að um hafi verið að ræða óheimila arðgreiðslu sem 

færa á sem laun.  

5. Álag skv. 1. mgr. 122. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

Samkvæmt 1. mgr. 122. gr. TSL skal bæta 2,5% álagi við;  

„mismun, sem í ljós kemur á álögðum tekjuskatti manna og 
staðgreiðslu samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 
34. gr. þeirra laga eða laga um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur 
[...] og stafar af of lágri staðgreiðslu [...]“.  

Sama á við um mismun sem í ljós kemur á álögðu útsvari manna og 

staðgreiðslu samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 2. málsl. 

2. mgr. 28. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga. Fram kemur í 1. 

og 2. mgr. 34. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, að þegar 

ríkisskattstjóri hefur lokið ákvörðun og álagningu tekjuskatts og útsvars skuli 

hann útbúa skrá um þessa álögðu skatta og gjöld, svonefnda álagningarskrá, 

svo og ákveða greiðslustöðu hvers gjaldanda með samanburði á 

álagningarskrá og skrá um staðgreiðslu á staðgreiðsluárinu, að teknu tilliti til 

álags skv. 122. gr. TSL. 

Ákvæði 1. mgr. 122. gr. TSL kom fyrst til sögunnar með 19. gr. laga nr. 

49/1987 og varð að ákvæði 2. mgr. 121. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og 

eignarskatt. Í frumvarpi sem varð að lögum nr. 49/1987 segir m.a. svo um 

ákvæði 2. mgr. 18. gr., sem varð 2. mgr. 19. gr. laga nr. 49/1987, að það beri 

að reikna verðbætur skv. lánskjaravísitölu á mismun sem verða kann á 

álögðum tekjuskatti manna og staðgreiðslu þeirra og innheimta þær sem skatt, 

sé um vangreiðslu að ræða en greiða út ef um ofgreiðslu sé að ræða. Með 

þessum hætti sé stefnt að því að raungreiðsla tekjuskatts manna sé hin sama 
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hvort sem skatturinn sé inntur af hendi með staðgreiðslu eða með 

eftirágreiðslu.41  

Með úrskurði yfirskattanefndar nr. 665/1999 var leyst úr ágreiningsefnum 

er lutu að því hvort álagi skv. þágildandi 1. mgr. 121. gr. laga nr. 75/1981 yrði 

beitt á mismun sem fram kæmi á álögðum tekjuskatti og staðgreiðslu þegar sá 

mismunur væri tilkominn vegna tekna sem ekki væru staðgreiðsluskyldar, þar 

á meðal vegna fjármagnstekna sem ekki féllu undir ákvæði laga um 

staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Varðaði málið beitingu 

álags, skv. þágildandi 1. mgr. 121. gr. laga nr. 75/1981, vegna fjármagnstekna 

einstaklings utan rekstrar. Var því hafnað að álagsbeiting væri bundin við þar 

greindan mismun sem fram kæmi við álagningu tekjuskatts, 

fjármagnstekjuskatts, vegna staðgreiðsluskyldra fjármagnstekna samkvæmt 

lögum nr. 94/1996. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 151/2017 var kröfu kærenda um 

niðurfellingu 2,5% álags, skv. 1. mgr. 122. gr. TSL hafnað. Byggðu kærendur 

á því að ákvæðið tæki ekki til tekjuskatts af húsaleigutekjum og vaxtatekjum 

sem ekki falli undir staðgreiðsluskyldar fjármagnstekjur samkvæmt 1. gr. laga 

um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996, með áorðnum 

breytingum. Kærendur byggðu á því að álagi yrði ekki beitt á mismun sem 

fram kemur á álögðum tekjuskatti á fjármagnstekjur og staðgreiðslu þegar sá 

mismunur er tilkominn vegna tekna sem ekki eru staðgreiðsluskyldar. Vísaði 

yfirskattanefnd í fyrrgreindan úrskurð nr. 665/1999 og var kröfu kærenda um 

niðurfellingu umrædds álags ekki tekin til greina. 

6. Almennt um álag í skattalögum á Norðurlöndunum 

Öll skattkerfin á Norðurlöndunum byggjast á skattframtölum og eru 

samsvarandi ákvæði um framtalskyldu í skattalögum Norðurlandanna um að 

 
41 Alþt. 1986-87, A-deild, bls. 2986-2987.  
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sá sem á eign eða fær tekjur sem eru skattskyldar í viðkomandi landi skal skila 

skattframtali til skattyfirvalda. 

Ráðstafanir til lágmörkunar skatta er eitthvað sem skattgreiðendur leitast 

eftir en þær geta verið lögmæta, skattafyrirhyggja, eða ólögmætar, 

skattasniðganga. Skattafyrirhyggju og skattasniðgöngu fylgir 

fjárhagsráðstafanir skattgreiðanda sem eru eingöngu eða að meginstefnu til 

gerðar eða útfærðar með tilliti til skattalegra sjónarmiða þannig að þær hafa 

skattalegt hagræði í för með sér sem ekki hefur verið fyrirséð eða stefnt að við 

setningu viðkomandi lagaákvæða. Skattaundanskot er notað til að lýsa 

skattsvikum sem ekki eru í samræmi við gildandi skattalög. Skattahagræðið 

sem skattgreiðandinn leitast eftir getur því verið hafnað af skattyfirvöldum við 

yfirferð skattframtala þar sem annmarkar eða rangfærslur væru í 

skattframtalinu. Geta refsingar í slíkum skattalagabrotum verið fésektir eða 

fangelsi, fer allt eftir umfangi brota.42  

Má því finna sambærileg ákvæði í skattalögum á Norðurlöndunum 

varðandi álag og eru í íslensku tekjuskattslögunum.  

6.1. Svíþjóð 

Í Svíþjóð er til að mynda áþekkt fyrirkomulag og viðhaft hefur verið hér á 

landi. Þurfa skattgreiðendur í Svíþjóð m.a. að leggja fram viðeigandi 

upplýsingar til að hægt sé að meta skattbyrði þeirra. Til að tryggja að 

upplýsingarnar berist tímanlega og að þær séu fullnægjandi og réttar eru 

ákvæði sem kveða á um að undir ákveðnum kringumstæðum geti skattyfirvöld 

í Svíþjóð lagt stjórnvaldsrefsingar í formi sérstakra gjalda, skattaálags og 

tafargjald, á herðar skattgreiðenda. Voru þessi gjöld innleidd í sænska 

skattalöggjöf árið 1971 en þangað til var einungis hægt að refsa fyrir rangar 

upplýsingar með refsilöggjöf. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi 

 
42 Pedersen, Jan o.fl.: Skatteretten 1, Kaupmannahöfn 2015, bls. 113. 
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(frumvarp 1971:10) þá var megin tilgangur lagabreytinganna að skapa 

skilvirkara og sanngjarnara kerfi refsinga heldur en það gamla sem byggði 

algjörlega á refsignum sem voru ákvarðaðar af venjulegum dómstólum í 

kjölfar lögreglurannsóknar og ákæru.43 

Í Svíþjóð er álag (s. skattetillägg) lagt á skattgreiðendur í tvennum 

tilfellum, annars vegar þegar skattgreiðandi hefur lagt fram rangar upplýsingar 

í skattframtali eða öðrum skriflegum upplýsingum er varða álagningu skatta, 

og hins vegar þegar skattyfirvöld þurfa að leggja á í kjölfar áætlunar eða þegar 

skattyfirvöld ákveða að fara ekki eftir skattframtali. Aftur á móti er álagi ekki 

beitt ef skattgreiðandi hefur veitt skýrar og réttar upplýsingar um staðreyndir 

máls en hefur metið lagalegar afleiðingar vitlaust. Sönnunarbyrðin að sanna 

að upplýsingarnar séu rangar liggur þó hjá skattyfirvöldum.44 

Óháð þeirri staðreynd að skattgreiðandi hefur látið frá sér rangar 

upplýsingar verður álagi ekki beitt í ákveðnum kringumstæðum. Dæmi um 

það er þegar skattyfirvöld hafa leiðrétt augljósar reiknivillur eða skriflegar 

villur af hendi skattgreiðanda eða þegar upplýsingarnar hafa verið leiðréttar 

eða gætu hafa verið leiðréttar með ákveðnum gögnum sem skattgreiðandi 

hefði átt að hafa aðgang að, s.s. launamiða frá launagreiðanda, eða þegar 

skattgreiðandi hefur leiðrétt upplýsingarnar að eigin frumkvæði.45  

Í vissum tilfellum er hægt að komast hjá álagi en það á til dæmis við ef 

skattgreiðandi hefur ekki lagt fram tekjuframtal en þá getur hann lagt það fram 

innan fjögurra mánaða frá því sænski skatturinn tilkynnir ákvörðun sína um 

álag. Ef skattgreiðandi hefur ekki lagt fram skattframtal getur hann losnað við 

álag með því að leggja fram framtal innan tveggja mánaða frá því sænski 

skatturinn tilkynnir ákvörðun sína um álag. Skal ekki beita álagi í þeim 

 
43 Álit Mannréttindadómstóls Evrópu frá 14. september 2004. 
44 Vefsíða Skatteverket: https://www.skatteverket.se 
45 Vefsíða Skatteverket: https://www.skatteverket.se 
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tilfellum þegar skattgreiðandi hefur lagt fram rangar upplýsingar eða ekki 

skilað skattframtali vegna aldurs, veikinda, kunnáttuleysis eða sambærilegra 

aðstæðna. 46   

Álagið er mismunandi eftir því hvaða vankantar hafa verið á framtali 

skattgreiðanda eða frá 10% í 40%. Við endanlega skattlagningu er til dæmis 

bætt 40% álag á vantalda skattstofna og ef rangar upplýsingar eru tilkomnar 

vegna fjárhæðar sem rekja má til rangs skattárs er álagið 10%.47 

6.2. Noregur 

Álíka ákvæði er að finna í norskum skattalögum en í ákvæðum 14-348 og 14-

649 er fjallað um álag (n. tilleggsskatt). Var ákvæðunum breytt þann 1. janúar 

2017. Í þeim kemur fram að skattgreiðendur sem skila skattframtali of seint 

eiga á hættu að fá á sig refsingu. Þessi sekt, eða álag, er ekki talin vera refsing 

sem slík, og því er hægt að leggja hana á ásamt sektum og/eða refsingum fyrir 

vangreiðslu skatta og þess háttar, án þess að það sé bannað vegna reglunnar 

um tvöfalda refsingu. Álagið er tiltölulega lágt, sem er að hluta til vegna þess 

að þá sleppur það við að teljast refsing samkvæmt MDE, eða frá 20% til 40%. 

Þeir aðilar sem ekki skila skattframtali eða viðbótargögnum, geta fengið á sig 

refsingu fyrir að skila of seint. 

Ef skattframtalinu er skilað eftir frest má leggja á álag en ef því er ekki 

skilað yfir höfuð þá er beitt refsingu vegna vangreiðslu skatta. Sekt vegna 

vangreiðslu skatta er talin vera refsing en sekt vegna skattframtala sem skilað 

er of seint er talin vera stjórnvaldsákvörðun. Ekki skal beita sektum vegna 

framtala sem skilað er of seint ef töfin kemur til vegna aldurs eða reynsluleysis 

 
46 Vefsíða Skatteverket: https://www.skatteverket.se 

47 Vefsíða Skatteverket: https://www.skatteverket.se  
48 Sjá nánar um skilyrði § 14-3, Lov om skatteforvaltning á: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-
27-14#KAPITTEL_14 
49 Sjá nánar um skilyrði § 14-6, Lov om skatteforvaltning á: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-
27-14#KAPITTEL_14 
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viðkomandi skattgreiðanda. Sektinni fyrir að skila seint er beitt ef 

skattframtali eða viðbótargögnum er skilað eftir að frestur rennur út. Sektin 

fyrir að skila of seint, eða álag, er aðallega hugsuð sem hvati til að skila 

skattframtali innan þess frests sem gefinn er. Sekt fyrir vangreiðslu skatta 

hefur meiri refsimarkmið og er aðallega beitt ef skattgreiðandi hefur veitt 

rangar upplýsingar eða hefur einfaldlega ekki veitt neinar upplýsingar. 

Enn fremur þarf þetta að hafa, eða mögulega geta, endað í 

skattaundanskoti. Álagi er eingöngu beitt ef skattayfirvöld taka 

stjórnvaldsákvörðun þar um. Af því leiðir að álagi er almennt beitt þegar 

stjórnvaldsákvörðun hefur verið tekin í tengslum við áætlun skatta. Hvað 

varðar álag sem lagt er á í tengslum við framtalskil sem eru of sein, þá er því 

beitt á vélrænni hátt eftir að skilafrestur er liðinn. Álag er lagt á sama hvort 

orsök álagsins kemur til vegna sakar skattgreiðanda eða ekki. Þetta er vegna 

þess að álag er tiltölulega lágt, og að það hefur ekki neinn refsitilgang. Sekt 

vegna vangreiðslu skatta er hins vegar látin niður falla í heild eða að hluta ef 

aðstæður benda til þess að skattgreiðandi beri enga sök. Þetta kemur til vegna 

þess að ólíkt álagi, þá er sekt vegna vangreiðslu refsing í eðli sínu.50 

Dómar MDE frá því í byrjun árs 2009 höfðu áhrif í Noregi og urðu 

fjármálaráðuneyti Noregs tilefni til að leggja fram á norska Stórþinginu tillögu 

til breytinga á ákvæðum norsku skattalaganna um álag og aukaálag (n. 

tilleggsskatt og tilleggsavgift)51. Í greinargerð fjármálaráðuneytisins með 

frumvarpi að breytingarlögum, (Ot.prp. nr. 82 (2008-2009)52, kemur fram að 

ráðuneytið telji að skattyfirvöld eigi að velja á milli þess að leggja á álag eða 

að kæra háttsemi til lögreglu í tilefni af brotum á skattalögunum. Kemur fram 

að frumvarpið sé byggt á því að skattgreiðanda sem hefur verið gert að greiða 

álag verði ekki kærður fyrir skattsvik í tilefni af sama broti. Framkvæmd á 

 
50 Folkvord, Benn, „Surcharges and Penalties in Tax Law“, http://www.eatlp.org 
51 Vefsíða Stortinget: https://www.stortinget.no 
52 Vefsíða Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no 
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reglunum eigi þannig að vera í samræmi við 4. gr. 7. samningsviðauka MSE 

eins og ákvæðið hafi verið túlkað í framkvæmd MDE.  

6.3. Danmörk 

Ákvæði í dönskum skattalögum eru með aðeins öðru sniði en í þeim sænsku 

og norsku. Þó er fjallað um álag (d. skattetillæg) í ákvæði 73 í dönskum lögum 

um skattaeftirlit, skattekontrolloven. Þar kemur fram að álag leggst á þegar 

skattaðili skilar framtali of seint eða borgar skatta eftir greiðslufrest. Er álagið 

DKK 200 á dag en að hámarki DKK 5.000.53 Er þetta í raun ekki álag heldur 

viðbótargjald sem er lagt á í Danmörku við brotum á skattalögum þar sem 

viðurlögin eru í formi refsingar. Verður því ekki farið frekar yfir hvernig álagi 

er beitt í Danmörku skv. dönskum skattalögum.   

Líkt og á Íslandi þá er gert ráð fyrir í Svíþjóð og Noregi að hægt sé að beita 

stjórnsýsluviðurlögum og refsingum vegna brots á skattalögum. Í Danmörku 

er ekki beitt stjórnsýsluviðurlögum þegar skattgreiðendur veita rangar 

upplýsingar til skattyfirvalda eða brjóta á skattalöggjöfinni á annan hátt.54 

Dómafordæmi MDE hafa orðið tilefni breyttrar framkvæmdar á meðferð 

skattarefsimála í Svíþjóð og Noregi en bæði Svíar og Norðmenn hafa breytt 

framkvæmd innan ramma gildandi laga til að fyrirbyggja tvöfalda 

málsmeðferð og refsingu í skattamálum.     

6.4. Samantekt 

Af umfjölluninni hér að framan er ljóst að svipuð sjónarmið og reglur eru að 

finna á Norðurlöndunum varðandi refsingar fyrir skattalagabrot. Eru skilyrði 

fyrir beitingu álags sambærileg á milli landanna t.d. ef framtali er ekki skilað 

á tilsettum tíma eða annmarkar eða rangfærslur eru á framtalinu. Þá hefur á 

undanförnum árum töluvert verið fjallað um refsingar fyrir skattalagabrot og 

 
53 Sjá nánar um skilyrði § 73, Skattekontrollov á: 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196403#id4ef0f2ad-bef7-4e0e-984f-80c963626b8b 
54 Vefsíða Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no 
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hvaða leið sé réttust í þeim efnum og þá sérstaklega með tillit til dómafordæma 

MDE varðandi tvöfalda málsmeðferð og refsingu í slíkum málum.  

7. Álag í öðrum Íslenskum lögum 

Ákvæði um álag er að finna í fleiri lögum en lögum um tekjuskatt. Verður hér 

stuttlega fjallað um álag í lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988, lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987 og tollalögum nr. 88/2005. Eiga 

þessi lög það sameiginlegt að hafa sérstök ákvæði þar sem fjallað er um álag 

sem refsikennt viðurlagaúrræði sem heimilt er að beita, eða skal beita, þegar 

refsivert brot hefur verið framið, t.d. að aðili greiði ekki virðisaukaskatt á 

réttum tíma, sbr. 1. mgr. 27. gr. VSL, eða ef launagreiðandi greiðir ekki 

staðgreiðslu á tilskildum tíma, sbr. 1. mgr. 28. gr. STG. Loks er ákvæði um 

álag að finna í 13. gr. laga nr. 14/2004 um erfðafjárskatt. Kemur þar fram að 

séu verðmæti á erfðafjárskýrslu ranglega fram talin má ríkisskattstjóri bæta 

25% álagi við áætlaða eða vantalda skattstofna. Fella skal niður álag 

samkvæmt lagagreininni ef erfingi færir rök fyrir því að honum verði eigi 

kennt um annmarka á erfðafjárskýrslu. Eins og sjá má eru þessi ákvæði 

sambærileg þeim ákvæðum um álag sem fjallað er um í þessari ritgerð og er 

því ekki farið nánar yfir þau ákvæði um álag í lögum um erfðafjárskatt hér.     

7.1. Lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt 

Lög um virðisaukaskatt leystu af hólmi lög um söluskatt. Í 12. gr. þeirra laga, 

var að finna ákvæði sem kvað á um að þeir sem ekki skila skatti á réttum tíma 

eða skila alls ekki fá álag lagt á sig, en einnig var lögreglunni heimilt að stöðva 

rekstur þar til öllum skattinum hafi verið skilað. Þá var einnig að finna ákvæði 

um álag í 21. gr. laganna en þar var fjallað um álag sem leggst á skattinn sé 

hann ekki greiddur á tilsettum tíma. Fjárhæð álagningarinnar var 4% af hinni 

vangreiddu upphæð, fyrir hvern byrjaðan virkan dag eftir eindaga, þó ekki 

hærri en 20%. Álagið mátti fella niður ef gildar ástæður voru fyrir 

vanskilunum. Það var í höndum skattyfirvalda að meta hvað telja skuli gildar 
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ástæður í þessu sambandi í hverju tilviki fyrir sig. Um 21. gr. segir í 

frumvarpinu, sem varð að lögum um söluskatt, að þessum viðurlögum sé beitt 

með svipuðum hætti og ákveðið er í lögum um tekju- og eignaskatt.55  

Í núgildandi lögum um virðisaukaskatt er að finna ákvæði um álag í 27. gr. 

VSL. Í 1. mgr. greinarinnar er kveðið á um að sé virðisaukaskattur ekki 

greiddur á tilskildum tíma, þ.e. á gjalddaga viðkomandi uppgjörstímabils, 

skuli aðili sæta álagi til viðbótar skatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu eða 

til viðbótar þeim skatti sem honum bar að standa skil á, sbr. 19. gr. VSL. Sama 

gildir ef virðisaukaskattskýrslu hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og 

virðisaukaskattur því áætlaður eða ef endurgreiðsla skv. 25. gr. VSL hefur 

verið of há.  

Samkvæmt 2. mgr. 27. gr. VSL á álagið að vera 1% af þeirri upphæð sem 

vangreidd var fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga en þó ekki hærri en 

10% af fjárhæðinni. Heimilt er að fella niður álag ef skattaðili færir gildar 

ástæður sér til málsbóta. Er hér því um að ræða skyldu til álagningar álags 

öndvert við 108. gr. TSL þar sem eingöngu er mælt fyrir um heimild til að 

bæta álagi við áætlaða skattstofna.  

Í áliti UA 28. desember 1993 (775/1993)56 er fjallað um álag á vangreiddan 

skatt samkvæmt lögum um virðisaukaskatt og að heimildir til niðurfellingar 

álags séu að mestu leyti samhljóða eldri ákvæðum laga um söluskatt, nr. 

10/1960, með síðari breytingum. Þó sé í lögum um virðisaukaskatt skilið á 

milli 20% álags, sem fellur til næstu daga á eftir gjalddaga, og dráttarvaxta, 

sbr. hins vegar 1. og 2. tölul. 2. mgr. 21. gr. laga um söluskatt, nr. 10/1960. 

 
55 Alþt. 1959-60, A-deild, bls. 531. 
56 Fyrirtæki kvartaði yfir úrskurði yfirskattanefndar þar sem því var hafnað að fella niður álaga á 
virðisaukaskatt sem fyrirtækið hafði ekki skilað á réttum tíma. Hafði fyrirtækið skilað virðisaukaskatti á 
réttum tíma en fjárhæðir voru ekki réttar í virðisaukaskattskýrslunni og því reyndist virðisaukaskattur 
vangoldinn. Fyrirtækið leiðrétti umrædd mistök rúmum þremur mánuðum síðar og endurákvarðaði skattstjóri 
í framhaldi af því virðisaukaskatt ásamt 20% álagi, sbr. 1. og 2. gr. VSL. Umboðsmaður taldi að ekki hafi 
verið óskað eftir leiðréttingu nægjanlega fljótt og sá því ekki ástæðu til að gera athugasemd við umrædda 
ákvörðun skattyfirvalda. Voru ástæður fyrir mistökunum ekki þess eðlis að heimild væri til niðurfellingar 
álags í slíkum tilvikum.  
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Heimild í 6. mgr. 27. gr. VSL til niðurfellingar álags nær ekki til dráttarvaxta, 

sbr. hins vegar 21. gr. laga um söluskatt, nr. 10/1960. Það leiðir af forsögu 6. 

mgr. 27. gr. VSL að við skýringu og beitingu ákvæðisins hefur almennt verið 

byggt á þeirri framkvæmd sem mótaðist í gildistíð söluskattslaganna. 

Hefur verið talið að nokkuð ríkar ástæður þurfi að koma til svo fallist yrði 

á niðurfellingu álags á söluskatt eða virðisaukaskatt og er þar meðal annars 

haft í huga að hér er um óbeina skatta að ræða. Almennt verður ekki séð að 

það hafi verið talið skipta máli hvort skattaðilar hefðu sjálfir frumkvæði að 

leiðréttingu eða hvort skattyfirvöld hafi hafist handa um hana en skattaðilum 

ber að leiðrétta skattskil sín þegar þeir uppgötva mismun á innheimtum skatti 

og greiddum.57  

Úrskurðaframkvæmd 

Samkvæmt úrskurði yfirskattanefndar nr. 57/2009, sem áður hefur verið vísað 

í, þá var álag á hækkun skattstofna og virðisaukaskatts fellt niður með vísan 

til þess að kærandi hefði áður sætt refsingu, þ.e. fésekt, vegna þeirra vantöldu 

tekna og vangreidds virðisaukaskatts sem málið varðaði. Verður álagi þannig 

ekki beitt þegar gjaldanda hefur áður verið gert að greiða fésekt vegna 

undanskota, t.d. af hálfu yfirskattanefndar. 

Í umfjöllun yfirskattanefndar um varakröfu kæranda í úrskurði nr. 

184/2015 kom fram að varakrafa kæranda sé ekki rökstudd sérstaklega heldur 

kom fram í kærunni að endurákvörðuð gjöld verði lækkuð verulega. Af þessu 

má ætla að krafan lúti helst að niðurfellingu ákvarðaðs álags samkvæmt hinum 

kærða úrskurði ríkisskattstjóra. Ákvarðaði ríkisskattstjóri í fyrsta lagi 10% 

álag á vangreiddan virðisaukaskatt kæranda, sbr. 1. og 2. mgr. 27. gr. VSL. 

Einnig ákvarðaði ríkisskattstjóri kæranda álag á vanskilafé í staðgreiðslu 

samkvæmt 1. og 2. mgr. 28. gr. STG. Og að endingu ákvarðaði ríkisskattstjóri 

 
57 Álit Umboðsmanns Alþingis frá 28. desember 1993. 
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kæranda 25% álag á hækkun tekjuskattsstofns kæranda, sbr. 2. mgr. 108. gr. 

TSL. 

Varðandi álag á vangreiddan virðisaukaskatt kæranda kom fram í úrskurði 

yfirskattanefndar að í 1. mgr. 27. gr. VSL er boðað að skattskyldur aðili skuli 

sæta álagi til viðbótar virðisaukaskatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu ef 

skatturinn er ekki greiddur á tilskildum tíma. Sama gildir ef 

virðisaukaskattsskýrslu hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og 

virðisaukaskattur því áætlaður eða endurgreiðsla skv. 25. gr. laganna hefur 

verið of há. Samkvæmt 6. mgr. 27. gr. laganna má fella niður álag ef aðili 

færir gildar ástæður sér til málsbóta og geta skattyfirvöld metið það í hverju 

tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu sambandi. Fyrir liggur i málinu 

að virðisaukaskattur kæranda vegna umræddra ára var vangreiddur vegna 

oftalins innskatts. Þar af leiðandi voru lagaskilyrði til beitingar álags 

samkvæmt 1. og 2. mgr. 27. gr. VSL. Með vísan til niðurstöðu í þessum 

úrskurði um vangreiddan virðisaukaskatt tók nefndin fram að ekki þætti vera 

nein efni til niðurfellingar álags samkvæmt heimildarákvæðum 6. mgr. 27. gr. 

VSL. Samkvæmt þessu var kröfu kæranda um niðurfellingu álags vegna 

vangreidds virðisaukaskatts hafnað. 

Í nýlegum úrskurði yfirskattanefndar nr. 63/2018 er ákvörðun 

ríkisskattstjóra um álag á hækkun virðisaukaskatts mótmælt sérstaklega í kæru 

til nefndarinnar. Vísar kærandi til þess að við kaup erlendrar þjónustu á árinu 

2014 hafi kærandi ekki haft ástæðu til að ætla að félaginu bæri að greiða 

virðisaukaskatt vegna kaupanna. Byggði kærandi m.a. á því að framkvæmd 

35. gr. VSL hafi verið óljós á umræddum tíma. Í úrskurði yfirskattanefndar 

kemur fram að fyrir liggi að lagaskilyrði voru til beitingar álags skv. 1. mgr. 

27. gr. VSL vegna vangreidds virðisaukaskatts. Þá verði að telja að við 

viðskipti kæranda við Y hafi það blasað við að um skattskyld þjónustukaup 

erlendis frá væri að ræða, a.m.k. að verulegu leyti. Hafi kærandi getað beint 

fyrirspurn til ríkisskattstjóra ef kærandi taldi að sérstök álitamál væru um 
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ákvörðun skattskylds þáttar. Taldi yfirskattanefnd að kærandi hefði ekki 

komið fram með neinar málsbætur sem gæfu tilefni til að fella niður álag skv. 

heimildarákvæðum 6. mgr. 27. gr. VSL. Var kröfu kæranda um niðurfellingu 

álags því hafnað. 

Heimild til að fella niður álag 

Eins og fram hefur komið er í lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, kveðið 

á um álag í 27. gr. laganna. Er hér um að ræða skylduákvæði þar sem 

ríkisskattstjóra er skylt að leggja á álag til viðbótar skatti ef virðisaukaskattur 

er ekki greiddur á tilskildum tíma eða verið ábótavant eða endurgreiðsla 

innskatts verið of há. Þetta ákvæði um álagningu álags er öndvert við ákvæði 

108. gr. TSL þar sem einungis er mælt fyrir um heimild til að bæta álagi við 

áætlaða skattstofna. Þá er að finna sambærilegt ákvæði í lögum um 

virðisaukaskatt varðandi niðurfellingu álags og það sem er í lögum um 

tekjuskatt. Í lögum um virðisaukaskatt kemur fram í 6. mgr. 27. gr. laganna 

að skattyfirvöld megi fella niður álag ef aðili færir gildar ástæður sér til 

málsbóta og er það metið í hverju tilviki hvað skuli teljast gild ástæða. Í 3. 

mgr. 108. gr. TSL kemur aftur á móti fram að fella skuli niður álag ef skattaðili 

færir rök fyrir því að honum verði ekki kennt um annmarka á framtali eða 

vanskilum á því. Að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann skili framtali 

á réttum tíma, bætir úr annmörkum á framtali eða leiðrétti einstaka liði þess.  

Hefur verið talið að nokkuð ríkar ástæður þurfi að koma til svo fallist verið 

á niðurfellingu álags á virðisaukaskatt sambærilegt því sem á við um 

niðurfellingu álags skv. lögum um tekjuskatt. Almennt hefur ekki verið talið 

skipta máli hvort skattaðilar sjálfir hafi frumkvæði að leiðréttingu eða hvort 

skattyfirvöld hafi staðið að leiðréttingu en skattaðilum ber að leiðrétta 

skattskil sín þegar þeir uppgötva mismun á innheimtum skatti og greiddum. 

Hvorki er að finna í lögskýringargögnum né forsögu þessa lagaákvæðis 
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leiðbeiningar um hvað telja beri gildar ástæður skattaðila til að hægt sé að fella 

niður álag. 

Verður að líta til almennra sjónarmiða, s.s. markmiða ákvæðisins, við mat 

á því hvort beita eigi heimild til niðurfellingar álags. Eiga skattyfirvöld t.d. að 

beita heimildinni með almenn og sérstök varnaðaráhrif ákvæðisins í huga. 

Þannig verður við túlkun undanþáguheimildarinnar að gæta þess að hún sé 

ekki túlkuð of þröngt svo skattaðili telji hag sínum almennt betur borgið með 

því að láta hjá líða að leiðrétta afsökunarleg mistök við skil á virðisaukaskatti. 

Þá hefur heimild til lækkunar álags ekki verið talin felast í 6. mgr. 27. gr. VSL 

enda er álagið, eins og í lögum um tekjuskatt, bundið við ákveðið hlutfall af 

vangreiddum skatt. Aftur á móti þá hefur verið litið svo á að inneign skattaðila 

á fyrri uppgjörstímabilum geti undir ákveðnum kringumstæðum komið til 

frádráttar skuld á síðara tímabili við ákvörðun álags vegna þess tímabils.58 

7.2. Lög nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda 

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, 

skal launagreiðandi sæta álagi til viðbótar fjárhæð skilafjár, skv. 20. gr. 

laganna, séu greiðslur ekki inntar af hendi á tilskildum tíma, skilagrein hafi 

ekki verið skilað eða henni verið ábótavant og greiðsluskyld fjárhæð því verið 

áætluð. Eðli málsins samkvæmt skapar þetta álag fjárkröfu á hendur 

launagreiðanda og koma frekari viðurlög samkvæmt ákvæðinu ekki til 

greina. Samkvæmt 6. mgr. 28. gr. laganna má fella niður álag ef 

launagreiðandi færir gildar ástæður sér til afsökunar og skal ríkisskattstjóri 

meta það í hverju einstöku tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu 

sambandi. 

Álagið á að vera 1% af þeirri upphæð sem vangreidd var fyrir hvern 

byrjaðan dag eftir eindaga en þó ekki hærri en 10% af fjárhæðinni skv. 1. tölul. 

 
58 Álit Umboðsmanns Alþingis frá 28. desember 1993, mál nr. 775/1993. 
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2. mgr. 28. gr. STG. Er þetta sambærilegt ákvæði laga um virðisaukaskatt nr. 

50/1988. Í dómi Hrd. 22. september 2010 í máli nr. 371/2010 fer dómurinn 

m.a. yfir sögu 1. mgr. 28. gr. STG. Kemur þar fram að ákvæðið er að efni til 

samhljóða 21. gr. laga um söluskatt, nr. 10/1960, sem felld voru úr gildi með 

lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988. Í athugasemdum um ákvæðið í 

frumvarpi til laga um söluskatt segir að álagi skuli [ekki] beita, nema þegar 

fyrir sé að fara brot gegn 25. gr. laganna, þ.e. þegar söluskattskýrsla er 

vísvitandi röng eða röng af stórfelldu gáleysi. 

Enn fremur segir að þessum viðurlögum eigi að beita á svipaðan hátt og 

ákveðið var í þágildandi lögum um tekju- og eignarskatt nr. 46/1954. Er hér 

vísað til ákvæða 46. gr. laganna sem samsvarar 108. gr. núgildandi 

tekjuskattslaga.59  

Ákvæði 2. mgr. 30. gr. STG er refsiákvæði og samkvæmt því ákvæði á 

launagreiðandi, sem af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi skýrði rangt eða 

villandi frá einhverju því er máli skiptir um staðgreiðsluskil sín, hafði ekki 

haldið eftir fé af launagreiðslum eins og honum bar, hafði ekki afhent 

skilagreinar á lögmætum tíma eða ekki innt af hendi þær greiðslur vegna 

launamanna sem hann hafði haldið eftir eða honum bar að halda eftir, greiða 

fésekt allt frá tvöfaldri að tífaldri sem hann vanrækti að halda eftir eða standa 

skil á, nema þar til greindar málsbætur séu fyrir hendi. Kemur einnig fram að 

álag skv. 1. tölul. 2. mgr. 28. gr. STG dragist frá sektarfjárhæð og stórfellt brot 

gegn ákvæðinu varði við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga.60  

Samanburður á þessum viðurlagaákvæðum leiðir í ljós að á þeim er munur 

í mikilvægum atriðum. Í fyrsta lagi er brotalýsing ákvæðanna mismunandi og 

af athugasemdum við frumvarpsgreinarnar má einnig ráða að þeim var ekki 

ætlað að verja sömu hagsmuni. Huglæg refsiskilyrði ákvæðanna eru auk þess 

 
59 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 22. september 2010 í máli nr. 371/2010. 
60 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 22. september 2010 í máli nr. 371/2010. 
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mismunandi og loks er þess gætt að verulegur munur er á viðurlögunum. Þá 

þykir ekki skipta máli þótt mælt sé fyrir um að álag samkvæmt 2. mgr. 28. gr. 

STG skuli dragast frá dæmdri sekt samkvæmt 2. mgr. 30. gr. laganna.61  

Ekki staðið skil á skilaskyldri staðgreiðslu opinberra gjalda 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 180/2018 lagði ríkisskattstjóri álag á 

vangreidda skilaskylda staðgreiðslu tekjuskatts og útsvars sbr. 1. og 2. tölul. 

2. mgr. 28. gr. STG. Hafði kærandi ekki staðið skil á skilaskyldri staðgreiðslu 

tekjuskatts og útsvars á greiðslum til starfsmanna á árinu 2017 en aftur á móti 

ofgreitt staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts vegna sömu greiðslna. Við mismun 

þessara fjárhæða bætti ríkisskattstjóri umræddu álagi. Taldi ríkisskattstjóri að 

hinar umdeildu greiðslur væru launagreiðslur í skilningi 1. tölul. A-liðar 7. gr. 

TSL en ekki arð af hlutareign skv. 4. tölul. C-liðar sömu lagagreinar. Féllst 

yfirskattanefnd á skýringar ríkisskattstjóra og varðandi álagið kemur fram að 

fyrir liggur að lagaskilyrði voru til beitingar álags skv. 1. mgr. 28. gr. STG þar 

sem kærandi innti ekki skilaskylda staðgreiðslu opinberra gjalda af hendi á 

gjalddag. Ekki var talið að kærandi hafi með skýringum sínum fært fram gildar 

ástæður til afsökunar þannig að efni væru til að taka kröfu um niðurfellingu 

álags til greina, sbr. 6. mgr. 28. gr. laganna. Taldi kærandi m.a. að beiting 

álags væri óverjandi í ljósi þess að kærandi hafi aflað bindandi álits 

ríkisskattstjóra vegna hinna umþrættu ráðstafna. 

Yfirskattanefnd felldi niður álag í úrskurði sínum nr. 96/2004 en fyrir lá að 

lagaskilyrði voru til beitingar álags samkvæmt 1. og 2. mgr. 28. gr. STG þar 

sem kærandi innti ekki skilaskylda staðgreiðslu opinberra gjalda af hendi á 

gjalddaga. Eins og atvikum var háttað varðandi starfssamband kæranda og A, 

þar sem öll atriði bentu ekki eindregið til þess að um vinnusamband hafi verið 

 
61 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 22. september 2010 í máli nr. 371/2010. 
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að ræða milli kæranda og A, þótti rétt að fella niður álag á vangreidda 

skilaskylda staðgreiðslu, sbr. niðurfellingarheimild 6. mgr. 28. gr. STG. 

Umboðsmaður kæranda vísar til þess að rétt sé að túlka allan vafa kæranda 

í hag og fella niður breytingar skattstjóra. Ef sú yrði niðurstaðan að verktaki, 

sem ekki hafi innt af hendi greiðslur á virðisaukaskatti, staðgreiðslu og 

tryggingagjaldi, geti snúið sér til skattyfirvalda og bent á grandlausan 

verkkaupa og sagt hann vera launagreiðanda, með þeim afleiðingum að 

honum verði gert að leiðrétta innskatt og greiða staðgreiðslu og tryggingagjald 

með álagi og dráttarvöxtum, þá sé verið að opna fyrir misnotkun á 

skattkerfinum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.   

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 391/2010 hafði kærandi ekki reiknað sér 

endurgjald við þá sjálfstæðu starfsemi sem hann starfaði við, sbr. 2. mgr. 1. 

tölul. A-liðar 7. gr. TSL og 6. gr. STG og stóð því ekki skil á staðgreiðslu 

opinberra gjalda af reiknuðu endurgjaldi sínu. Vísar nefndin í 1. mgr. 28. gr. 

STG varðandi lögboðið álag sem skylt er að beita við þær aðstæður sem 

greinir í 1. mgr. 28. gr. STG. Þá megi fella niður álag samkvæmt 2. mgr. 28. 

gr. STG ef launagreiðandi færir gildar ástæður sér til afsökunar og metur 

ríkisskattstjóri í hverju einstöku tilviki hvað telja skuli gildar ástæður í þessu 

sambandi. Í kæru til yfirskattanefndar var ekki sérstaklega krafist 

niðurfellingar álags en nefndin taldi að í þessu máli hafi lagaskilyrði verið til 

staðar til beitingar álags skv. 1. og 2. mgr. 28. gr. STG.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 184/2015, sem áður hefur verið fjallað um, 

voru málavextir m.a. þeir að ríkisskattstjóri hafði fært óheimila úthlutun af 

fjármunum félagsins, dulinn arð, sem laun til eiganda og fyrirsvarsmanni 

félagsins. Fram kemur í úrskurðinum að það leiðir af viðteknum 

lögskýringarviðhorfum að lagaákvæði, sem mæla fyrir um skyldu til að halda 

eftir staðgreiðslu skatta og skila í ríkissjóð, þurfa að vera skýr og ótvíræð, 

vísaði yfirskattanefnd m.a. í sjónarmið í dómi Hrd. 20. september 2007 í máli 
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nr. 523/2006 máli sínu til stuðning. Á þeim tíma sem þetta mál varðar voru 

engin ákvæði í lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, um 

staðgreiðsluskyldu vegna arðsúthlutana af þeim toga sem málið varðar, dulinn 

arður. Með vísan til m.a. þessa féllst yfirskattanefnd ekki á ákvörðun 

ríkisskattstjóra að ákvarða kærand vangoldna staðgreiðslu af greiðslum og 

úttektum eiganda kæranda sem færðar voru honum til tekna sem laun. Að 

þessu leyti taldi yfirskattanefnd ákvörðun ríkisskattstjóra heimildarlausa um 

álag á vanskilafé skv. 1. og 2. tölul. 2. mgr. 28. gr. STG.  

Þá er ekki hægt að komast hjá greiðslu álags vegna síðbúinna skila á 

staðgreiðslu þar sem mistök starfsmanna hafi valdið síðbúnum skilum eins og 

fram kom í úrskurði yfirskattanefndar nr. 67/2014. Fram kemur í úrskurðinum 

að lagaskilyrði hafi verið til beitingar álags skv. 1. mgr. 28. gr. STG þar sem 

kærandi innti skilaskyldu ekki af hendi staðgreiðslu opinberra gjalda og 

tryggingagjalds á gjalddaga. Í beiðni kæranda um niðurfellingu álags kom 

m.a. fram að sumarleyfi starfsmanna og mannabreytingar á skrifstofu kæranda 

hefðu valdið því að mistök áttu sér stað við skil á staðgreiðslu. Þá hafi 

mistökin verið leiðrétt strax og þau uppgötvast. Hafnaði yfirskattanefnd kröfu 

kæranda um niðurfellingu álags á þeim forsendum að telja yrði að kærandi 

bæri einn ábyrgð á þeim atvikum sem ollu þeim drætti á staðgreiðsluskilum 

sem hér um ræðir og verði ekki að neinu leyti kennd utanaðkomandi og 

óviðráðanlegum atvikum. Hafi kærandi því ekki fært fram gildar ástæður er 

geti leyst hann undan greiðslu álags skv. 1. og 2. mgr. 28. gr. STG. 

Eins og fram hefur komið þá skal launagreiðandi sem ekki hefur innt af 

hendi greiðslu á staðgreiðslu á réttum tíma sæta álagi til viðbótar fjárhæð 

skilafjár, sbr. 1. mgr. 28. gr. STG. Er þetta ákvæði samsvarandi ákvæði 27. gr. 

VSL sem fjallar um álag en þessi ákvæði eru skylduákvæði þar sem 

ríkisskattstjóra er skylt að leggja á álaga við þær aðstæður sem fram kom í 

ákvæðunum. Þrátt fyrir að þessi ákvæði séu skylduákvæði en ákvæði 108. gr. 

TSL sé heimildarákvæði virðist sem þessum viðurlögum, varðandi beitingu 
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álags, eigi að beita á svipaðan hátt og ákvæði 108. gr. TSL.62 Því má ætla að 

svipað eigi við varðandi ákvæði niðurfellingu álags í þessum lögum.   

7.3. Lög nr. 88/2005. Tollalög 

Með lögum nr. 112/2016 um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. var 

sett inn nýtt ákvæði í tollalög varðandi álag, sbr. 180. gr. b tollalaga. Ákvæðið 

er því fremur nýlegt en það fjallar um greiðslu álags þegar rangar eða villandi 

upplýsingar hafa verið veittar við innflutning eða upplýsingum áfátt þannig 

að áhrif hafi á álagningu gjalda. Samkvæmt þessu ákvæði er innflytjanda vöru 

skylt að greiða 50% álag til viðbótar við þá tolla og önnur aðflutningsgjöld 

sem honum bar með réttu að greiða hafi rangar eða villandi upplýsingar verið 

veittar um tegund, magn eða verðmæti vöru við innflutning. Eða þegar 

upplýsingagjöf innflytjanda hefur að öðru leyti verið svo áfátt að hún hafi haft 

áhrif við álagningu. Þá skal fella niður álagið ef innflytjandi færir rök fyrir því 

að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar eða 

kæmi leiðréttingu á framfæri við tollstjóra. Aftur á móti skal ekki fella niður 

álag ef annmarki á upplýsingagjöf á rætur sínar að rekja til aðgerða eða 

aðgerðaleysis tollmiðlara, seljanda eða sendanda. Álagið á að reikna til 

viðbótar við þau gjöld sem innflytjanda bar með réttu að greiða og getur 

álagningin farið fram hvort sem er við tollafgreiðslu vörunnar eða síðar, þ.e. 

við endurskoðun skv. 111.og 112. gr. TLL.63   

Þegar frumvarpið var í upphafi lagt fyrir Alþingi var áætlað að hafa álagið 

20% til viðbótar á þeim tollum og öðrum aðflutningsgjöldum sem innflytjanda 

bar með réttu að greiða. Í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar um 

frumvarpið kemur fram að nefndin leggi til að álagið verði 50% í stað 20%. 

Taldi nefndin að varnaðaráhrif heimildar til að leggja 20% álag væru 

takmörkuð þar sem álagsstofninn væri að jafnaði lág fjárhæð. Einnig var lagt 

 
62 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 22. september 2010 í máli nr. 371/2010. 
63 Þskj. 1346, 145. lögþ. 2015-16, bls. 18-19. 
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til að álagið myndi ekki falla niður ef um væri að ræða annmarka á 

upplýsingagjöf þótt innflytjandi rökstyðji að honum yrði ekki kennt um. Í 

álitinu er vísað til þess að oft komi margir að innflutningi og því væri auðvelt 

að kenna öðrum um en innflytjanda sjálfum. Skylda til að afhenda 

tollyfirvöldum réttar upplýsingar hvílir því á innflytjanda.64 

Fram kemur í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi til laga nr. 

112/2016 að með álaginu sé ætlunin að bregðast við því að ekki sé gerð grein 

fyrir vörum með fullnægjandi hætti við innflutning eða réttar upplýsingar um 

verðmæti gefnar upp. Sé slíkt refsivert skv. 172. gr. TLL en þær 

sönnunarkröfur sem lagðar eru á tollyfirvöld hafa oft valdið því að ekki er 

talið rétt að fara af stað með refsimál vegna annmarka á upplýsingagjöf. Gæti 

því verið betra ef hægt væri að ganga frá málum með greiðslu álags en þannig 

gæti ákvæðið einnig haft varnaðaráhrif á innflytjendur. Þá var talið eðlilegt að 

hafa undanþágu í ákvæðinu sem væri sambærileg því undanþágu ákvæði sem 

fyrirfinnst í tekjuskattslögum og laga um virðisaukaskatt. Niðurfelling álags 

kemur þannig einungis til ef innflytjandi getur sýnt fram á að honum verði 

ekki kennt um þá annmarka á upplýsingunum sem um ræðir, sbr. 180. gr. b. 

TLL. Segir þar að fella skuli álagið niður ef innflytjandi færir rök fyrir því að 

óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar eða kæmi 

leiðréttingu á framfæri við tollstjóra. Síðar í sömu grein segir að álagið verði 

ekki fellt niður ef annmarki á upplýsingagjöf eigi rætur sínar að rekja til 

aðgerða eða aðgerðaleysis tollmiðlara, seljanda eða sendanda. Er það því alltaf 

innflytjanda sem ber að greiða álagið hvort sem annar aðili s.s. tollmiðlari, 

hafi séð um aðflutningsskýrslugerð fyrir hans hönd.65 

Ekki hefur mikið reynt á ákvæði 180. gr. b. TLL en í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 10/2019 var álagsbeiting tollstjóra felld úr gildi vegna 

 
64 Þskj. 1774, 145. lögþ. 2015-16, bls. 4-5. 
65 Þskj. 1346, 145. lögþ. 2015-16, bls. 18-19. 
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annmarka á málsmeðferð tollstjóra. Kom fram að ekki færi á milli mála að 

úrskurðir tollstjóra um endurákvörðun aðflutningsgjalda, sem kveðnir eru upp 

á grundvelli XIV. kafla TLL skulu vera rökstuddir, sbr. 4. mgr. 114. gr. 

laganna, sbr. til hliðsjónar 4. mgr. 99. gr. eldri tollalaga nr. 55/1987, þar sem 

þetta var sérstaklega tekið fram. 

Í úrskurði tollstjóra um endurákvörðun eru fjárhæðir álags tilgreindar í 

úrskurðarorði en að öðru leyti er ekkert vikið að beitingu álagsins. Samkvæmt 

þessu var talið ljóst að hin umdeilda ákvörðun tollstjóra um beitingu álags er 

alveg órökstudd í úrskurði embættisins. Var m.a. engin grein gerð fyrir því 

hvernig háttsemi kæranda yrði heimfærð undir ákvæði 180. gr. b tollalaga nr. 

88/2005. Fram kom að álag samkvæmt ákvæðinu verði að teljast til 

refsikenndra viðurlaga en sérstök þörf er á rökstuðningi fyrir slíkum 

ákvörðunum og vandaðri málsmeðferð að öðru leyti. Að framangreindu virtu 

og þar sem telja verður að um verulegan annmarka á málsmeðferð tollstjóra 

sé að ræða, eins og atvikum í málinu er háttað, þykir bera að ómerkja umrædda 

ákvörðun tollstjóra um álagsbeitingu. Á þeim forsendum er krafa kæranda um 

niðurfellingu álags tekin til greina.66 

Í 172. gr. TLL er að finna ákvæði þar sem fram kemur að ef innflytjandi 

verði einnig gert að greiða sektir skv. 1. málsl. 1. mgr. greinarinnar, eða öðrum 

ákvæðum tollalaga, skal álagið dregið frá sektarfjárhæð. Í greinargerð með 

frumvarpi að tollalögum kemur fram að þetta ákvæði sé sett í samræmi við 

ákvæði 109. gr. TSL.67 

Eins og fram hefur komið þá er hér um að ræða frekar nýtt ákvæði í 

tollalögum um álag. Er ákvæðið skylduákvæði og þar sem ákvæðið er 

sambærilegt þeim ákvæðum sem fjalla um álag, í lögum um tekjuskatt, lögum 

um virðisaukaskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjald, má ætla að 

 
66 Þskj. 1346, 145. lögþ. 2015-16, bls. 18-19. 
67 Þskj. 753, 131. lögþ. 2004-05, bls. 612. 
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tilgangur þess sé sá sami. Í úrskurði yfirskattanefnd nr. 10/2019 kemur fram 

að álag skv. ákvæði tollalaga verði að telja til refsikenndra viðurlaga en 

sérstök þörf sé á rökstuðningi fyrir slíkum ákvörðunum og vandaðri 

málsmeðferð. Er álagið sett til viðbótar þeim tollum og öðrum gjöldum sem 

innflytjanda bar með réttu að greiða og þá er sambærilegt ákvæði um 

niðurfellingu álags í tollalögunum og er í tekjuskattslögunum.      

7.4. Samantekt 

Af umfjölluninni hér að framan er ljóst að sömu sjónarmið eiga við varðandi 

álag í tollalögum og þeirra ákvæða um álag sem fram koma í lögum um 

tekjuskatt, þ.e. varðandi skilyrði til að beita álagi, fella niður álaga og hvenær 

álag á ekki við. Eiga þessi ákvæði umræddra laga það sameiginlegt að álagi 

er ætlað að hafa varnaðaráhrif með því að valda þjáningu eða óþægindum fyrir 

þann sem þau beinast að. Eru þetta refsikennd viðurlög sem sérstaklega þarf 

að rökstyðja og vanda alla málsmeðferð.  

Þá eiga ákvæði umræddra laga það einnig sameiginleg að þau eiga við 

þegar aðilar greiða ekki á réttum tíma, skýrslum ekki skilað eða ábótavant, 

eða þegar röngum eða villandi upplýsingum er skilað. Einnig eiga ákvæðin 

það sameiginlegt að fella skal niður álagið ef aðili færir gildar ástæður fyrir 

því að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar. 

Kemur fram, í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 88/2005, að rétt væri að 

hafa sambærileg undanþáguákvæði og er í ákvæði tekjuskattlaga og laga um 

virðisaukaskatt. Hefur hér því verið horft til þeirra ákvæða varðandi álag og 

refsingar sem til eru í tekjuskattslögum og laga um virðisaukaskatt við gerð 

sambærilegra ákvæða í tollalögum.   

Þegar farið er yfir þá dóma og úrskurði yfirskattanefndar og sem vísað 

hefur verið til má sjá að ýmislegt sameiginlegt er með þeim málum. Málsaðilar 

vísa í samskonar rökstuðning fyrir að falla eigi frá beitingu álags, s.s. að 

mistök hafi valdi því að ekki hafi verið staðið að skilum eða óljós framkvæmd. 
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8. Önnur viðurlög 

Segja má að refsing sé sú tegund viðurlaga sem stjórnvald grípur til gegn aðila 

sem hefur gerst sekur um refsiverða háttsemi.68 Verður hér aðeins farið yfir 

ákvæði 109. gr. TSL sem fjallar um refsingar vegna brota á lögum um 

tekjuskatt og einnig verða skoðaðar þær reglur sem eiga við um bann við 

endurtekinni málsmeðferð vegna refsiverðrar háttsemi. Verður 

dómaframkvæmd MDE um beitingu skilyrðisins um sama brot skoðuð ásamt 

íslenskum dómum en á undanförnum árum hefur reynt þó nokkuð á þau 

álitaefni hvort íslenskar réttarreglur um beitingu skattaálags og refsingar í 

sama máli fyrir brot á skattalöggjöf samræmist banni við endurtekinni 

málsmeðferð vegna refsiverðar háttsemi.  

8.1. Refsingar skv. 109. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

Um refsingar vegna brota á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, er fjallað í 109. 

gr. laganna. Kemur þar fram að skýri skattaðili af ásetningi eða stórkostlegu 

hirðuleysi rangt eða villandi frá einhverju því sem máli skiptir um tekjuskatt 

sinn skuli hann greiða fésekt allt að tífaldri skattfjárhæð af þeim skattstofni 

sem undan var dreginn en aldrei lægri fjárhæð en nemur tvöfaldri 

skattfjárhæðinni. Einnig kemur fram að skattur af álagi samkvæmt 108. gr. 

TSL dregst frá sektarfjárhæð. 

Beiting álags, skv. 108. gr. TSL, útilokar þannig ekki samkvæmt gildandi 

lögum að ákvörðuð eða dæmd sé refsing vegna sömu atvika og leiddu til 

beitingar álags. Þvert á móti er gert ráð fyrir því í 109. gr. TSL að álag eða 

skattur af álagi dragist frá fjárhæð fésektar sem ákvörðuð er sem refsing vegna 

skattalagabrots. Í athugasemdum greinargerðar kemur fram varðandi ákvæði 

tekjuskattslaga um skattaálag, sbr. áður 106. gr. laga nr. 75/1981, að „Greinin 

 
68 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, 
bls. 337.                     
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[…] fjallar um refsikennd viðurlög (refsiskatt)“.69 Má ætla að með þessu hafi 

löggjafinn litið svo á að það álag sem ríkisskattstjóri bætir við skattstofna 

samkvæmt 108. gr. TSL feli a.m.k. að hluta til í sér refsikennd viðurlög, þá í 

formi sektar, sem taka verði til þegar skattaðili sætir hefðbundinni fjársekt á 

grundvelli refsiákvæða 109. gr. TSL.70  

Fram kemur í 1. mgr. 109. gr. TSL að stórfellt brot gegn ákvæðinu varðar 

við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga. Samkvæmt 1. mgr. 110. gr. TSL 

úrskurðar yfirskattanefnd um sektir skv. 109. gr., nema máli sé vísað til 

rannsóknar eða dómsmeðferðar skv. 4. mgr. 110. gr. laganna. Þar segir að 

skattrannsóknarstjóri geti vísað máli til rannsóknar lögreglu af sjálfsdáðum 

svo og eftir ósk sökunauts vilji hann ekki hlíta því að mál verði afgreitt af 

yfirskattanefnd.  

Í 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga kemur fram að hver sem af 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi gerist sekur um meiri háttar brot gegn 1., 2. 

eða 5. mgr. 109. gr. TSL, sbr. og 1., 2. eða 7. mgr. 30. gr. STG, sbr. og 11. gr. 

laga um tryggingagjald, og gegn 1. eða 6. mgr. 40. gr. VSL, skuli sæta fangelsi 

allt að 6 árum og að heimilt sé að dæma fésekt að auki samkvæmt þeim 

ákvæðum skattalaga er fyrr greinir.  

8.2. Bann við tvöfaldri refsingu, ne bis in idem 

Mælt er fyrir um bann við endurtekinni málsmeðferð vegna refsiverðrar 

háttsemi eða tvöfaldri refsingu í 1. mgr. 4. gr. samningsviðauka MSE. Þessi 

meginregla, sem oft er vísað til á latínu sem ne bis in idem, eða ekki tvisvar 

fyrir það sama, og áhrif hennar á íslenskan rétt hefur verið í umfjöllun að 

undanförnu. Hefur það verið álitaefni hvort íslenskar réttarreglur um beitingu 

 
69 Alþt, 1977-78, A-deild, bls. 2583. 
70 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, bls. 212. 
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hvoru tveggja, skattaálags og refsingar í sama máli fyrir brot á skattalöggjöf, 

samræmist meginreglunni um ne bis in idem.71  

Heimild til að fjalla um brot á skattalögum í tveimur aðskildum málum 

Íslenskir dómstólar hafa á undanförnum árum fjallað um skattaálag í dómum 

sínum í tengslum við tvöfalda refsingu. Í dómi Hrd. 22. september 2010 í máli 

nr. 371/2010 kom fram að hér á landi sé byggt á því, hvað stjórnkerfi 

skattamála varðar, að heimilt sé að fjalla um brot gegn skattalögum í tveimur 

aðskildum málum þótt þau geti átt rót að rekja til sömu eða samofinna atvika. 

Einnig kom fram að MDE hafi hafnað því að 4. gr. 7. samningsviðauka MSE 

stæði í vegi að fjallað væri annars vegar um endurákvörðun skatta og beitingu 

álags vegna brota á reglum um framtalsskyldu og hins vegar refsingar í öðru 

máli í tilefni af sömu málsatvikum. Engin fordæmi væru fyrir því frá MDE að 

það væri andstætt 4. gr. 7. samningsviðaukans MSE að stjórnvöld beittu mann 

álagi á skattstofna vegna brota á reglum um að telja fram til skatts og að sama 

manni væri í öðru máli gerð refsiviðurlög fyrir dómi vegna sömu málsatvika. 

Var vísað til þess að þvert á móti hefði sú skipan ekki verið talin andstæð 

ákvæðinu í ákvörðunum MDE í máli Ponsetti og Chesnel gegn Frakklandi, 

14. september 1999 (36855/97 og 41731/98) og í máli Rosenquist geng 

Svíþjóð, 14. september 2004 (60619/00). En í báðum þessum málum var 

kveðið á um að 4. gr. 7. samningsviðauka MSE hamli því ekki að annars vegar 

eigi sér stað álagsbeiting skattyfirvalda vegna brota geng skattalögum og hinst 

vegar sé rekið annað refsimál í tilefni af sömu málsatvikum.     

Í niðurstöðum MDE í máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar o.fl. gegn Íslandi, 

18. maí 2017 (22007/11) var þess fyrst getið að í sambærilegum málum sem 

vörðuðu beitingu álags vegna brota á skattalögum hefði dómstóllinn á 

grundvelli hinna svokölluðu Engel-viðmiða talið að slík málsmeðferð væri í 

 
71 Róbert R. Spanó: Ne bis in idem, bls. 11-19. 
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eðli sínu sakamál í skilningi 6. gr. MSE og 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka 

MSE. Á grundvelli þeirra viðmiða taldi MDE að hvort tveggja mál kæranda 

hjá skattyfirvöldum og dómstólum á Íslandi væru sakamál í skilningi 4. gr. 7. 

samningsviðaukans.   

Koma sömu sjónarmið fram í dómi Hrd. 21. september 2017 í máli nr. 

283/2016 en þar er tekið fram að í íslenskri löggjöf sé heimilt að fjalla um brot 

á skattalögum í tveimur aðskildum málum, annars vegar á stjórnsýslustigi hjá 

skattyfirvöldum og hins vegar hjá lögreglu og fyrir dómstólum, þótt málin eigi 

rót að rekja til sömu eða samofinna atvika. Hefur MDE í dómaframkvæmd 

sinni lagt til grundvallar að 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka MSE standi ekki 

í vegi að fjallað sé um sama brot annars vegar hjá skattyfirvöldum, sem leitt 

getur til endurákvörðunar skatta og beitingu álags, og hins vegar fyrir 

dómstólum í sakamáli sem leitt getur til refsingar vegna sömu eða 

sambærilegra atvika. Vísaði dómurinn til ákvarðana MDE vegna 

sambærilegra atvika í ákvörðun Ponsetti og Chesnel gegn Frakklandi, 14. 

september 1999 (36855/97 og 41731/98), Rosenquist geng Svíþjóð, 14. 

september 2004 (60619/00) og dóm í máli A og B geng Noregi, 15. nóvember 

2016 (24130/11 og 29758/11) og mál Jóns Ásgeirs Jóhannessonar o.fl. gegn 

Íslandi, 18. maí 2017 (22007/11). Þá var einnig á grundvelli viðmiða sem 

MDE setti í dómi Engel o.fl. gegn Hollandi, 8. júní 1976 (5100/71, 5101/71, 

5354/72), byggt á því að beiting álags af hálfu skattyfirvalda vegna brota á 

skattalögum sé sakamál í skilningi 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka MSE. 

Einnig kom fram í dómi Hæstaréttar að rannsókn skattyfirvalda hefur 

jafnframt annað markmið en lögreglurannsókn enda miðar hún fyrst og fremst 

að því að leiða í ljós hvort grunsemdir um að tekjur hafi verið vantaldar í 

skattframtali séu á rökum reistar. Ef sú er reyndin eru skattar skattaðilans 

endurákvarðaðir og hann beittur álagi og skiptir hugræn afstaða hans þá ekki 

máli.  
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Í úrskurði Hérd. Rvk. 23. febrúar 2018 í máli nr. S-623/2014 var 

frávísunarkrafa ákærða tekin fyrir í annað sinn en hann hafði verið ákærður 

fyrir að hafa ekki talið fjármagnstekjur réttilega fram fyrir gjaldárin 2007 – 

2010. Í kjölfarið var honum gert að sæta álagi en einnig var höfðað refsimál 

gegn honum. Fór dómurinn ítarlega yfir málsatvik og málsmeðferðir og bar 

saman við dóm Hrd. 21. september 2017 í máli nr. 283/2016, sjá hér að 

framan. Óumdeilt var í málinu að meðferð ákærða hjá skattyfirvöldum og 

beiting álags af hálfu skattyfirvalda vegna brota ákærða á skattalögum sé 

sakamál í skilningi 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka MSE. Einnig kom fram 

að litið yrði á að beiting álags hjá skattyfirvöldum og rannsókn sérstaks 

saksóknara og ákæra í málinu væru reist á sömu annmörkum á skattframtölum 

ákærða, sömu tímabilum og í aðalatriðum sömu fjárhæðum. Þá vísaði 

héraðsdómur til þess að Hæstiréttur hefði í framkvæmd sinni lagt til 

grundvallar að 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka MSE standi ekki í vegi að 

rekin séu tvö aðskilin mál á hendur sama aðila vegna skattalagabrots. Hefði 

Hæstiréttur meðal annars gert það með skírskotun í dómaframkvæmd MDE 

um beitingu umrædds lagaákvæðis. Ákveðin skilyrði þurfa hins vegar að vera 

uppfyllt þannig að ekki verði litið svo á að um endurtekna refsimeðferð sé að 

ræða sem brýtur í bága við ákvæðið. Þannig þurfi að sýna fram á að rekstur 

mála sé nægilega samþættur eða samtengdur, hvort tveggja í efni og tíma, 

þannig að úr verði ein samþætt heild. Í því felst ekki aðeins að markmiðin sem 

að er stefnt og aðferðirnar við að ná þeim séu í reynd hvor annarri til fyllingar 

eða viðbótar, heldur einnig að afleiðingar þess fyrirkomulags séu 

fyrirsjáanlegar og fullnægi áskilnaði um meðalhóf við rekstur málanna beggja.  

Niðurstaða héraðsdóms var sú að vísa bæri málinu frá héraðsdómi þar sem 

ekki væri fullnægt skilyrðum 4. gr. 7. samningsviðauka MSE hvað 

samþættingu í tíma varðar. Ekki var mikill munur á málsmeðferðum lögreglu 

og skattyfirvalda í þessu máli og máli Hrd. 21. september 2017 í máli nr. 

283/2016. Megin munnurinn fólst í að lengri tími hafði liðið frá úrskurði 
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yfirskattanefndar þar til rannsókn sérstaks saksóknara hófst í þessu máli. Í 

báðum málunum hafði verið sammælst um frestun vegna biðar eftir 

niðurstöðum MDE en þessu máli var hins vegar einnig frestað vegna biðar 

eftir niðurstöðum Hrd. 21. september 2017 í máli nr. 283/2016.  

Í framhaldi skaut sóknaraðili málinu til Landsréttar í máli Landsréttar 15. 

maí 2018 í máli nr. 227/2018 þar sem kærður var úrskurður Héraðsdóms 

Reykjavíkur. Í niðurstöðu dómsins kom fram að litið hafi verið svo á að sú 

regla MSE sem á reyndi í málinu, og hefur verið nefnd ne bis in idem, standi 

ekki í vegi fyrir að fjallað sé um sama brot annars vegar hjá skattyfirvöldum, 

sem leitt geti til endurákvörðunar skatta og beitingu álags, og hins vegar fyrir 

dómstólum í sakamáli sem leitt getur til refsingar vegna sömu eða 

sambærilegra atvika. Aftur á móti sé ljóst að ákveðnum skilyrðum þarf að 

uppfylla svo ekki sé með því fyrirkomulagi brotið gegn reglunni. Einnig 

kemur fram að við mat á efnislegum tengslum mála varnaraðila megi líta á að 

þau viðurlög sem honum var gert að sæta hjá skattyfirvöldum, og þeim sem 

standa fyrir dyrum verði hann sakfelldur í sakamálinu fyrir dómstólum, voru 

fyrirsjáanleg sem úrræði skv. íslenskum rétti vegna brota á skattalögum. 

Jafnframt sem að við ákvörðun refsingar í sakamálinu sbr. 109. gr. TSL skuli 

tekið tillit til þess álags sem varnaraðili hefur sætt hjá skattyfirvöldum.  

Annað sambærilegt mál er úrskurður Landsréttar 20. júní 2018 í máli nr. 

277/2018 en þar var úrskurði Hérd. Rvk. 14. mars 2018 í máli nr. S-303/2013 

kærður en málinu hafði verið vísað frá héraðsdómi. Krafðist sóknaraðili þess 

að hinn kærði úrskurður yrði felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdóm að taka 

málið til efnismeðferðar en varnaraðili krafðist staðfestingu á hinum kærða 

úrskurði. Málsatvik voru þau að ríkisskattstjóri hafði endurákvarðað opinber 

gjöld varnaraðila gjaldárin 2008 og 2009 auk þess sem lagt var á 25% álag 

samkvæmt heimild 2. mgr. 108. gr. TSL. Kærði varnaraðili úrskurðinn til 

yfirskattanefndar sem staðfesti niðurstöðu ríkisskattstjóra að mestu leyti. 

Sérstakur saksóknari hóf rannsókn sína fyrir úrskurð yfirskattanefndar og í 



 

 

82 

framhaldi var mál höfðað á hendur varnaraðila með ákæru sérstaks 

saksóknara. 

Var frávísunarkrafa varnaraðila aðallega reist á því að með ákvörðun 

ríkisskattstjóra um álag, skv. 2. mgr. 108. gr. TSL, hefði varnaraðila verið gerð 

refsing í skilningi 4. gr. 7. samningsviðauka MSE. Frekari meðferð fyrir dómi 

bryti því gegn umræddu ákvæði MSE þar sem þess væri krafist að varnaraðila 

yrði öðru sinni gerð refsing fyrir sömu brotin. Í úrskurði Landsréttar var fallist 

á frávísunarkröfu þar sem sá tími sem rekstur sakamálanna tveggja á hendur 

ákærða hefur tekið, annars vegar hjá skattyfirvöldum og hins vegar í 

réttarvörslukerfinu, hefði farið fram úr því sem góðu hófi gengir. Taldi 

Landsréttur í úrskurði sínum að málið sem til úrlausnar væri færi því í bága 

við 1. mgr. 4. gr. 7. samningsviðauka MSE eins og ákvæðið hefur verið skýrt 

af Hæstarétti m.a. í ljósi dóma MDE.  

8.3. Samantekt 

Hefur hér stuttlega verið farið yfir ákvæði 109. gr. TSL varðandi refsingar við 

brotum á tekjuskattslögum og þau sjónarmið sem uppi hafa verið varðandi 

tvöfalda refsingu, ne bis in idem, vegna brota gegn skattalögum. Í dómi MDE 

í máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar o.fl. geng Íslandi, 18. maí 2017 (22007/11) 

komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að mál þar sem beitt væri álagi vegna 

brota á skattalögum væri talið vera sakamál í skilningi 4. gr. 7. 

samningsviðauka MSE. Í framhaldi kom dómur Hrd. 21. september 2017 í 

máli nr. 283/2016 þar komu sömu sjónarmið fram en þar var einnig vísað til 

þess að í íslenskri löggjöf sé heimilt að fjalla um brot á skattalögum í tveimur 

aðskildum málum, annars vegar á stjórnsýslustigi hjá skattyfirvöldum og hins 

vegar hjá lögreglu og fyrir dómstólum, þótt málin eigi rót að rekja til sömu 

eða samofinna atvika. 

Eins og fram kemur í máli Landsréttar15. maí. 2018 í máli nr. 227/2018 

þá má líta á þau viðurlög sem skattaðila var gert að sæta hjá skattyfirvöldum, 
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álag, og þeim viðurlögum, verði hann sakfelldur í sakamálinu fyrir 

dómstólum, að þau voru fyrirsjáanleg sem úrræði skv. íslenskum rétti vegna 

brota á skattalögum. Einnig við ákvörðun refsingar í sakamálinu, sbr. 109. gr. 

TSL, skuli vera tekið tillit til þess álags sem skattaðili hefur sætt hjá 

skattyfirvöldum. Þá hefur Hæstiréttur vísað til þess að ákveðin skilyrði þurfi 

að vera uppfyllt þannig að ekki verði litið svo á að um endurtekna 

refsimeðferð sé að ræða sem brýtur í bága við ákvæði 4. gr. 7. 

samningsviðauka MSE.  

Í þessari stuttu yfirferð hefur aðeins verið farið yfir þau atriði sem varða 

álag í skattarétti og tengsl þess við tvöfalda refsingu. Gera má ráð fyrir að 

einhverjar breytingar muni eiga sér stað á næstunni en dómsmálaráðherra og 

fjármálaráðherra skipuðu nefnd í apríl 2019 sem á að greina þau álitaefni sem 

leiða af dómum MDE í tengslum við rannsókn og saksókn skattalagabrota og 

móta afstöðu til þess hvort og þá til hvaða breytinga þarf að ráðast í til að mæta 

þeim.72 

9. Samantekt og lokaorð 

Eins og fram kom í inngangi þessarar ritgerðar er tilgangur hennar að fjalla 

um og reyna að varpa frekara ljósi á álag í skattarétti, skýra hugtakið, eðli þess 

sem viðurlög eða refsingu við lögbrotum, fjalla um mismunandi beitingu álags 

eftir því hvaða svið skattaréttarins eiga við og skoða hvernig álagi í skattarétti 

er háttað á Norðurlöndunum. Í köflunum hér að ofan hefur höfundur leitast 

við að fullnægja þessum markmiðum. Til þess hefur höfundur leitað fanga í 

lögum og frumvörpum til laga, greinum og ritum fræðimanna bæði innlendra 

og erlendra, dómum Hæstaréttar og héraðsdóms, úrskurða yfirskattanefndar 

og dómum Mannréttindadómstóls Evrópu.  

 
72 Vefsíða Stjórnarráð Íslands: https://www.stjornarradid.is  
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Til að skýra hugtakið álag í skattarétti, eða skattaálag, var ákveðið að reyna 

að komast að því hvað álag er. Hefur álag í skattarétti verið útskýrt svo að það 

sé refsikennt viðurlagaúrræði sem beitt sé samhliða endurákvörðun opinberra 

gjalda. Refsikennd viðurlög hafa verið skilgreind sem viðurlög sem stjórnvöld 

geta lögum samkvæmt lagt á hinn brotlega í tilefni af háttsemi sem er andstæð 

lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða stjórnvaldsákvörðun og hefur 

að markmiði að valda þjáningu eða óþægindum og hafa varnaðaráhrif.  

Þannig telst álag til einnar tegundar stjórnsýsluviðurlaga, sem aðalega er 

beitt á sviði skattaréttar, og má í raun líta á álag sem eina undirtegund 

stjórnvaldssekta. Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð þá má finna 

ákvæði um álag í fleiri lögum en tekjuskattslögum, nr. 90/2003, þ.e. lögum 

um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 

45/1987, tollalögum, nr. 88/2005 og lögum um erfðafjárskatt, nr. 14/2004. Er 

um sambærileg ákvæði að ræða í þessum lögum en þar er kveðið á um að álag 

sé lagt á við lögbrotum sem felast m.a. í því að skila ekki inn skýrslum á 

tilskildum tíma, sem er grundvöllur álagningar skatt og gjalda, en einnig þegar 

slíkum skýrslum er ábótavant. Þá er í nokkrum tilvikum lögmælt að álagi skuli 

beitt í tilefni af vanefndum á greiðslum skatta og gjalda.  

Má segja að markmið með beitingu álags sé að hvetja einstaklinga og 

lögaðila til þess að láta stjórnvöldum í té tímanlega allar þær upplýsingar sem 

nauðsynlegar eru til að eftirlit með álagningu skatta og gjalda sé sem 

skilvirkast og nái þannig sem mestum árangri. Þar sem tímafrekt getur verið 

að ljúka sakamáli þurfa að vera til staðar einhverskonar viðurlög sem hægt er 

að beita fremur skjótt til að varnaðaráhrif gegn brotum á ákvæðum skattalaga 

séu sterkari en ella. Hefur verið talið að með beitingu álags séu skattyfirvöld 

ekki að líta til eðli refsiverðar háttsemi skattgreiðanda heldur sé litið til 

annarra atriða eins og t.d. stórfellds hirðuleysis eða ásetnings. Þá er álag 

ákvarðað á hlutlægum grunni og til að beita álagi þurfa ákveðin skilyrði að 
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vera uppfyllt, s.s. að skattframtali væri ekki skilað á tilsettum tíma eða ef 

annmarkar eða rangfærslur væru á skattframtalinu.  

Þegar stjórnvald grípur til slíkra stjórnsýsluviðurlaga, s.s. álags, þarf að 

fara eftir þeim reglum sem settar hafa verið varðandi stjórnvaldsákvarðanir en 

í þeim tilfellum sem þær eru íþyngjandi og fela í sér refsikennd viðurlög er 

m.a. sérstök þörf á rökstuðningi fyrir beitingu viðurlaga af hálfu stjórnvalds. 

Í þeim tilfellum sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð, þ.e. þar sem álagi 

er beitt, eru það skattyfirvöld sem annast bæði rannsóknarvald og 

úrskurðarvald. Oft er um mikla hagsmuni að ræða fyrir skattaðila og því 

sérstök nauðsyn á vandaðri málsmeðferð bæði hvað varðar undirbúning og 

gagnaöflun svo og úrskurðinn sjálfan. Álagsbeiting þarf því að vera samræmd 

og á hlutlægum grundvelli og ekki vera háð neinu mati að nokkru leyti. Álagi 

þarf að beita óháð því hvað hverjum og einum finnst um álagsbeitingu, bæði 

almennt og í sérstökum tilfellum, þegar skilyrði álagsheimildar eru uppfyllt.  

Hér á Íslandi er álag breytilegt eftir því á hvaða brot skattaðila það er lagt. 

Til að mynda er heimild til að bæta allt að 15% álagi, skv. 108. gr. TSL, við 

þá skattstofna sem áætlaðir eru þegar framtalsskyldur aðili telur ekki fram. Þá 

er heimilt að bæta 0,5% álagi á skattstofna fyrir hvern dag sem skil á framtali 

dragast fram yfir framtalsfrest en þó ekki hærra en 10%. Aftur á móti má bæta 

við 25% álagi á áætlaða eða vantalda skattstofna. Í 27. gr. VSL er að finna 

ákvæði þar sem bæta skal 1% álagi við þá fjárhæð sem vangreidd er fyrir 

hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga en þó ekki hærra en 10%. Sambærilegt 

ákvæði er að finna í 28. gr. STG en þar kemur fram að álag á vanskilafé skuli 

verið 1% af upphæð vanskilafjár fyrir hvern dag eftir eindaga en þó ekki hærra 

en 10%. Aftur á móti er kveðið á um mun hærra álag í nýlegu ákvæði tollalaga 

en þar kemur fram að innflytjanda er skylt að greiða 50% álaga til viðbótar 

við þá tolla og önnur aðflutningsgjöld sem honum bar með réttu að greiða.  
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Þær skýringar sem m.a. liggja að baki þeim mismunandi hlutföllum álags 

sem hér hefur verið vísað til er að álagi er ætlað að hafa varnaðaráhrif gegn 

þeim brotum sem þau beinast að. Er þessum varnaðaráhrifum fyrst og fremst 

ætlað að vera fyrirbyggjandi þannig að aðilar reyni að koma í veg fyrir að 

greiða álag. Álagið er því mismunandi þar sem í sumum tilfellum er 

álagsstofninn að jafnaði lág fjárhæð og því takmörkuð varnaðaráhrif í að hafa 

hlutfallið lágt í þeim tilfellum. Sambærileg sjónarmið eru uppi varðandi álag 

á Norðurlöndunum en í ritgerð þessari var lítilega komið inná hvernig álagi í 

skattarétti er háttað í Svíþjóð, Noregi og Danmörku.  

Yfirskattanefnd og íslenskir dómstólar hafa mikið fjallað um álag í 

skattarétti en oftast er um að ræða varakröfu kæranda. Í ofangreindum lögum 

sem hér hefur verið fjallað um varðandi álag má einnig finna 

undanþáguákvæði en samkvæmt þeim skal fella niður álag ef aðili færir rök 

fyrir að honum verði ekki kennt um annamarka eða vanskil eða að 

óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann bætti úr annmörkum. Það hefur 

ekki oft verið fallist á það með aðilum að falla frá álagi á þessum forsendum 

en í ákveðum tilfellum er þó óheimilt að beita álagi. Dæmin eru mörg eins og 

sjá má í ritgerðinni en hér er engan vegin um tæmandi upptalningu að ræða. 

Sýnt var fram á að í ákveðnum tilfellum sé álagi beitt eða ekki, eins og til 

dæmis þegar skattaðili vanrækir að leggja fram réttar upplýsingar varðandi 

tekjur sínar eða þegar hann hefur offært kostnað í skattframtölum sínum þá er 

25% álag lagt á skv. 2. mgr. 108. gr. TSL. 

Höfundur fjallaði lítillega um álag í skattarétti í tengslum við þau sjónarmið 

sem uppi hafa verið varðandi tvöfalda refsingu, eða ne bis in idem. Samkvæmt 

því sem fram hefur komið í dómum MDE og íslenskra dómstóla þá hefur það 

verið talið heimilt að fjallað sé um brot á skattalögum í tveimur aðskildum 

málum, þ.e. annars vegar á stjórnsýslustigi hjá skattyfirvöldum og hins vegar 

hjá lögreglu og fyrir dómstólum jafnvel þótt málin eigi rót að rekja til sömu 

eða samofinna atvika. Hefur það m.a. verið rökstutt þannig að líta megi á þessi 
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tvenns konar viðurlög sem skattaðila getur verið gert að sæta hjá 

skattyfirvöldum annars vegar, þ.e. álag, og þeim viðurlögum sem hann yrði 

sakfelldur fyrir í sakamáli fyrir dómstólum hins vegar, séu fyrirsjáanleg sem 

úrræði skv. íslenskum rétti vegna brota á skattalögum.  

Þá skal við ákvörðun refsingar í sakamáli, sbr. 109. gr. TSL, tekið tillit til 

þess álags sem skattaðili hefur sætt hjá skattyfirvöldum.. Ætla má þó að 

áhugavert verði að fylgjast með framvindu þessa málaflokks en í kjölfar þess 

að íslenska ríkið hefur í þrígang verið dæmt brotlegt gegn 4. gr. 7. 

samningsviðauka MSE, sem kveður á um réttinn til að vera ekki saksóttur eða 

refsað tvívegis fyrir sama brot, ne bis in idem, ákvað dómsmálaráðherra og 

fjármálaráðherra að skipa nefnd sem á að greina þau álitaefni sem leiða af 

dómunum í tengslum við rannsókn og saksókn skattalagabrota og móta 

afstöðu til þess hvort og þá til hvaða breytinga þarf að ráðast í til að mæta 

þeim.  

Eins og fram kom í inngangi þessarar ritgerðar var tilgangur og markmið 

höfundar með skrifum þessum að skýra hugtakið álag í skattarétti, eðli þess 

sem viðurlög eða refsingu við brotum gegn skattalöggjöfinni, fjalla um 

mismunandi beitingu álags eftir því hvaða svið skattaréttarins eiga við og 

skoða hvernig álagi í skattarétti er háttað á Norðurlöndunum. Undirrituð telur 

sig hafa náð þeim markmiðum með góðum rökstuðningi og tilvísunum í lög, 

dóma, úrskurði og lögskýringargögn og eins og sagði í inngangi þá er það 

einlæg von höfundar að lesandi standi eftir uppfræddur og vel að sér hvað 

varðar álag í skattarétti og að rit þetta geti gagnast fræðimönnum og 

fagmönnum við frekari vinnu og rannsóknir á sviði skattaréttar. 
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