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Útdráttur 

Ritgerð þessi er rannsóknarverkefni sem byggir á megindlegum niðurstöðum rannsóknar Gunnars 

Helga Kristinssonar frá árinu 2019. Rannsókn Gunnars Helga byggist á skoðanakönnun þar sem 

hann kannar tengsl skatta og lögmætis meðal Íslendinga. Markmið þessa rannsóknarverkefnis er 

að kanna hvað það er sem fær fólk til þess að greiða skatta, þá sérstaklega í þeim tilfellum þar sem 

auðvelt er að komast upp með skattaundanskot. Notast verður við aðgerðabindingu (e. 

operationalization) þar sem hugtök og kenningar annarra fræðimanna verða tengd við mælanlegar 

niðurstöður úr rannsókn Gunnars Helga í þeim tilgangi að kanna gildi tiltekinna kenninga.  

Í ritgerðinni verður fjallað um lögmæti, bæði hvernig stjórnvöld hafa áhrif á lögmæti og 

um mikilvægi lögmætis meðal almennings fyrir stjórnvöld. Skattsvik og viljinn til að greiða skatta 

verður síðan tengdur við lögmæti og mikilvægi þess. Ransókninni er ætlað að sýna fram á hvernig 

lögmæti hefur áhrif á ákvarðanir fólks varðandi skattgreiðslur, hvort það kýs að borga skatta 

sjálfviljugt eða svíkjast undan í þeim tilfellum þar sem það hefur tök á að stinga undan skatti án 

þess að eiga á hættu að nást fyrir brotið. Þekking á slíkri hegðun er mikilvæg fyrir stjórnvöld til 

þess að gera ráðstafanir varðandi skatta og innheimtu skatta sem og til að draga úr þeim kostnaði 

sem liggur í skattaeftirliti. 

Auk niðurstaðna úr skoðanakönnun Gunnars Helga verður stuðst við fyrri rannsóknir á 

tengdu efni sem og kenningar fræðimanna um skattsvik og lögmæti. Til þess að tengja saman 

lögmæti og skatta verður hugtakið lögmæti fyrst útskýrt og eins ýmsar gerðir lögmætis. Þar á eftir 

verður íslenska skattakerfið útskýrt. Verður síðan leitast við að sýna fram á það hvernig álit 

almennings á sköttum og skattsvikum er á Íslandi, bæði út frá aldri, kyni og menntastigi. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að Íslendingar eru almennt meðvitaðir um óréttmæti þess að 

skjóta undan skatti og meirihluti Íslendinga tekur ekki þátt í slíkri háttsemi. Þó eru fleiri sem stunda 

skattaundanskot heldur en viðurkenna réttmæti þess. 
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Abstract 

This paper is a research paper that builds on quantitative research that Gunnar Helgi Kristinsson 

performed in 2019. In his research, Kristinsson conducted a survey to look into the connection 

between taxes and legitimacy amongst the Icelandic population. The goal is to find out why people 

are willing to pay taxes, especially in circumstances where they can easily get away with cheating 

the tax system. In this research paper, I will be operationalizing many connecting theories from 

other authors with the quantitative results of Gunnar Helgi’s survey in order to test those theories. 

In this paper, legitimacy will be discussed into detail, how government affects legitimacy 

and how important legitimacy amongst the public is for the government. Tax evasion and the 

willingness to pay taxes will then be connected to legitimacy and it’s importance. The knowledge 

that I expect to create with this paper is how legitimacy affects people’s decisions regarding tax 

payments, whether people choose to pay taxes or to cheat in a situation where they can get away 

with cheating without the risk of being caught. Knowledge about people’s behavior regardings 

taxes and tax evasion is of big importance for the government in order to be able to make plans 

regarding taxes and tax evasion and to minimize the cost behind the tax investigation.  

 As well as using Gunnar Helgi’s results in this paper I will be using information from 

previous researches about the subject and introduce theories from other well-known scholars about 

both taxes and legitimacy. In order to understand the connection between legitimacy and taxes I 

will first explain legitimacy in detail and different variations of legitimacy. Thereafter I will 

explain how the Icelandic tax system is built up. I will then look into how the public’s opinion on 

taxes and tax evasion is in Iceland based on both gender, age, and education level. The main 

findings in this paper were that the Icelandic people are in general well aware of the wrongdoing 

of tax evasion and most people in Iceland do not participate in such activity.  Although more people 

do participate in tax evasion than admit their wrongdoing.  

 

  



 
 

6 

Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraverkefni í opinberri stjórnsýslu og telur til 30 ECTS eininga til MPA prófs 

við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er verkefni launað af Rannís 

(Rannsóknarsjóður Íslands) og byggist á niðurstöðum rannsóknar sem Gunnar Helgi Kristinsson, 

prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, framkvæmdi á árið 2019. Gunnar Helgi var 

jafnframt leiðbeinandi minn í þessari ritgerð og vil ég þakka honum fyrir ómetanlega og 

lærdómsríka leiðsögn. Ég hóf vinnu við verkefnið í júní 2019. Ég tók mér pásu í október, nóvember 

og desember þar sem ég eignaðist tvíbura í byrjun október. Í janúar tók svo við mjög krefjandi tími 

þar sem ég var ein með 3 lítil börn að vinna að því að klára verkefnið. Mest krefjandi var sá þáttur 

að ég varð að vinna gögnin í tölvuveri Háskóla Íslands þar sem þau voru unnin í SPSS og þurfti 

ég því að mæta reglulega í skólann með kornabörnin með mér til að vinna. Þann 15. mars 2020 

lokaðist svo fyrir aðgang að Háskóla Íslands vegna samkomubanns af völdum Covid-19 sem gerði 

það að verkum að ég hafði ekki lengur aðgang að tölvuveri skólans og þurfti þar af leiðandi að 

finna aðra leið til þess að setja upp þær niðurstöður sem ég átti eftir á þeim tíma. Þetta hafðist þó 

allt á endanum og er ég mjög þakklát fyrir það hversu vær börn ég á. Einnig er ég ómetanlega 

þakklát fyrir þá hvatningu og þann stuðning sem móðir mín veitti mér á meðan vinna við verkefnið 

stóð yfir. Markmið verkefnisins var að kanna hvað hefur áhrif á vilja borgara til að greiða skatta, 

þá sérstaklega í þeim tilfellum þar sem undanbrögð eru möguleg.  
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Inngangur 

Innan stjórnsýslunnar er til staðar takmörkuð þekking á því hvað byggir upp lögmæti meðal 

borgara og hvað viðheldur því. Allt bendir til þess að skortur á lögmæti hafi neikvæð áhrif á 

stjórnvöld og opinbera stjórnsýslu, þó svo að þau áhrif sem sá skortur hefur séu ekki nægilega 

þekkt. Flestir félagsfræðingar vilja meina að lögmæti sé ekki það sama og löghlýðni þó svo að 

samasemmerki sé oft sett á milli þessara tveggja hugtaka. Max Weber (1978) er einn þeirra 

félagsfræðinga sem hefur fjallað um lögmæti en hann álítur það ótengt löghlýðni. Samkvæmt 

Weber (1978) snýst lögmæti um ákveðið ferli stjórnvalda sem verður til þess að borgurunum finnst 

það eðlileg skylda sín að fara eftir lögum þeirra þó svo að þeir geti hugsanlega komist hjá því og 

séu hugsanlega ekki sammála tilteknum lögum. Til þess að byggja upp slíka hugsun meðal 

borgaranna í samfélaginu þurfa stjórnvöld þó að uppfylla ýmsar væntingar og loforð. Rannsóknir 

á því hvaða þættir hafa áhrif á vilja borgara til að fylgja lögum hins opinbera eru því nauðsynlegar, 

en skortur virðist vera á slíkum rannsóknum.  

Gunnar Helgi Kristinsson framkvæmdi á árunum 2018-2019 rannsókn á tengslum 

lögmætis og vilja borgara til þess að greiða skatta, þ.e. hvað fær fólk til að greiða skatta í tilfellum 

þar sem það gæti auðveldlega svikist undan því annars vegar og hvað fær fólk til að svíkjast undan 

hins vegar. Samkvæmt Gunnari Helga (2018) vantar þekkingu á því hvernig lögmæti hefur áhrif á 

stjórnvöld. Hann telur að þó svo að margar staðhæfingur um áhrif lögmætis á stjórnvöld hafi verið 

settar fram sé skortur á félagslegum rannsóknum á málefninu. Hann bendir jafnframt á að vafi leiki 

á því hvernig hægt sé að setja hugtakið inn í félagslegar rannsóknir. Þetta málefni er einstaklega 

mikilvægt fyrir íslensk stjórnvöld þar sem réttlæting stjórnvalda og traust almennings til 

stjórnvalda hrundi í fjármálakreppnunni árið 2008 og hefur enn þann dag í dag ekki náð sér á strik 

aftur.  

Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að rýna í gögn Gunnars Helga og reyna að komast 

nær því að skilja hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á vilja borgaranna til að greiða skatta. Til 

þess að nálgast þann skilning verða gögn Gunnars Helga borin saman við kenningar ýmissa 

fræðamanna á sviðinu. Ritgerðin byggir aðallega á megindlegum niðurstöðum rannsóknar 

Gunnars Helga sem og kenningum annarra fræðimanna sem fjallað hafa um lögmæti, skatta eða 

hugmyndir því tengdar. Niðurstöður rannsóknarinnar varðandi vilja almennings til að greiða skatta 

verða því túlkaðar með lögmæti að leiðarljósi. 
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Löghlýðni og skattgreiðslur almennings eru hvoru tveggja gríðarlega mikilvægir þættir 

þegar kemur að því að byggja upp skilvirkt og vel heppnað þjóðfélag þar sem hið opinbera hefur 

tök á að vinna vinnu sína á skilvirkan hátt. Þar sem skortur er á rannsóknum á þessu sviði ættu 

svör við eftirfarandi rannsóknarspurningu að skila góðri þekkingu inn í samfélagið:  

Hvaða þættir eru það sem hafa áhrif á vilja borgaranna til að greiða skatta, jafnvel þar sem 

undanbrögð eru möguleg? 

Umfjöllun um lögmæti verður áberandi í gegnum ritgerðina og hvernig hinar ýmsu gerðir lögmætis 

hafa áhrif á bæði borgara og stjórnvöld. Fjallað verður um aðgerðir stjórnvalda og hvernig þær 

hafa áhrif á lögmæti og löghlýðni almennings, s.s. réttmæti hins opinbera. Kenningar þekktra 

fræðimanna á borð við Margaret Levi (1988), Tom R. Tyler (1990) og Max Weber (1978) verða 

kynntar ásamt kenningum fleiri virtra fræðimanna. Til þess að skilja þau tengsl sem eru milli 

lögmætis og vilja Íslendinga til að greiða skatta verður einnig fjallað um íslenska skattkerfið í 

þessari rannsókn.  

Ferðin mun byrja á stuttum kafla um þá aðferðafræði sem var notuð í þessu 

rannsóknarverkefni. Í kafla 1 verður fjallað um lögmæti og hinar ýmsu útfærslur lögmætis. Í kafla 

2 verður fjallað um skatta, bæði almennt og á Íslandi. Í kafla 3 verður stuttlega farið yfir kenningu 

Levi (1988) um ránseðli ríkisins en hún byggist á því að stjórnendur séu skynsemismenn með eigin 

hagsmuni að leiðarljós. Í kafla 4 verður fjallað um skattsvik almennt og svo sérstaklega á Íslandi. 

Í kafla 5 verður svo tenging gerð á milli lögmætis og skatta þar sem áhersla verður lögð á mikilvægi 

lögmætis fyrir hið opinbera þegar kemur að innheimtu skatta. Þar verður lögmæti jafnframt tengt 

við bæði kyn og aldur með skatta að leiðarljósi. Í kafla 6 verða þau rannsóknargögn sem unnið var 

með í þessu rannsóknarefni skilgreind og niðurstöður dregnar fram með ofangreina umfjöllun að 

leiðarljósi. Í lokin verða niðurstöður dregnar fram og rannsóknarspurningum svarað.  
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Aðferðafræði  

Um er að ræða rannsóknarverkefni þar sem notast er við megindlegar aðferðir og var því unnið 

með breytur. Breytur eru það sem er breytilegt innan rannsóknarinnar. Í þessari rannsókn var bæði 

notast við óháðar breytur (e. indipendant variables) og háðar breytur (e. dependant variables). 

Óháða breytan er breyta innan rannsóknarinnar sem hefur áhrif á aðra breytu. Háð breyta er sú 

breyta sem verður fyrir áhrifum annarrar breytu, ýmist einnar breytu eða fleiri breytna. Breytingar 

á óháðu breytunni geta þar með haft áhrif á háðu breytuna. Þegar tvær breytur eru bornar saman 

er hægt að sjá hvort línulegt samband sé á milli þeirra (Pollock og Edwards, 2019, bls. 74). 

Í rannsóknarverkefninu verður leitast við að mæla ákveðin hugtök sem tengjast lögmæti og 

sköttum og verður því notast við aðgerðabindingu til þess að tengja saman þau hugtök sem verið 

er að rannsaka við mælanlegar niðurstöður rannsóknar Gunnars Helga Kristinssonar (2019). 

Aðgerðabinding er notuð þegar verið er að mæla hugtök. Þegar hugtök eru mæld með 

megindlegum rannsóknum er mikilvægt að skilja þau í réttu samhengi og þess vegna er 

aðgerðabinding notuð til þess að tengja hugtökin og mælingarnar. Í aðgerðabindingu er mikilvægt 

að skilgreiningar á hugtökum sem á að mæla séu skýrar og að mælingarnar fylgi náið 

skilgreiningum hugtakanna (Pollock og Edwards, 2019, bls. 10-12). Þar af leiðandi verður byrjað 

á því að skilgreina þau hugtök sem máli skipta í tengslum við skatta og lögmæti svo að lesandi eigi 

auðveldara með að skilja niðurstöður rannsóknarinnar.  

Þau gögn sem eru notuð í þessu rannsóknarverkefnið eru sem fyrr segir niðurstöður úr 

rannsókn sem Gunnar Helgi Kristinsson framkvæmdi árið 2019. Gögnin hafa ekki verið birt og er 

því um ný gögn að ræða, en þó ekki mín eigin. Gunnar Helgi (2019) kannaði í þessari megindlegu 

rannsókn viðbrögð fólks við skattalögum og það hversu viljugt fólk er til þess að greiða skatta. 

Rannsóknin byggist á skoðanakönnun sem Gunnar Helgi (2019) framkvæmdi á tímabilinu 14. 

mars 2019 til 7. júlí 2019. Rannsóknin er fjölþætt og skiptist í 4 rannsóknarþætti. Fyrsti þátturinn 

rannsakar mikilvægi lögmætis miðað við aðrar ástæður löghlýðni, s.s. skynsemishyggju. Annar 

þátturinn tekur fyrir mismunandi gerðir lögmætis eða kenningar um lögmæti. Þriðji þáttur 

rannsóknarinnar fjallar um skilyrta löghlýðni sem byggist á því hversu líklegt er að aðrir fari eftir 

settum lögum. Fjórði og síðasti þáttur rannsóknarinnar fjallar um tengsl milli kerfisbundins 

lögmætis og samþykkis á kröfum hins opinbera, þ.e. hvort kerfisbundið lögmæti hafi áhrif á 

tilhneigingu borgara til þess að samþykkja kröfur hins opinbera innan mismunandi sviða eða hvort 

það hafi engin áhrif á ólík svið lagarammans.  
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Þar á eftir verða kenningar annarra fræðimanna um lögmæti notaðar og þær tengdar við 

gögn úr nýlegri rannsókn Gunnars Helga. Með því er markmiðið að kanna gildi umræddra 

kenninga. Öll gagnavinnsla fór fram í gegnum forritið SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) sem er sérstakt forrit fyrir megindlega gagnavinnslu í félagsvísindum. Til þess að sýna 

niðurstöður verða notuð stöplarit, tíðnitöflur, krosstöflugreiningar og fylgnirit.  

Þýði (e. population) rannsóknarinnar voru allir Íslendingar 18 ára og eldri. Í rannsókninni 

var um tilviljunakennt úrtak (e. random sample) að ræða þar sem þátttakendur voru valdir á 

handahófskenndan hátt úr Þjóðskrá Íslands. Úrtakinu var boðið að taka þátt í gegnum tölvupóst og 

fengu skoðanakönnunina senda þar. Úrtakið samanstóð af 6.400 einstaklingum. Úrtakinu var skipt 

í 8 hópa með 800 einstaklingum og var lítillegur munur á þeim dæmisögum sem settar voru fyrir 

hópana. Svarhlutfallið var 71,3% þar sem 4.564 einstaklingar svöruðu í það minnsta einni af 

könnununum. Niðurstöðurnar voru svo metnar út frá kyni, aldri og búsetu. Þátttakendur voru ekki 

skildugir til að taka þátt og gátu hætt þátttöku hvenær sem er. Einnig var í boði að sleppa einstaka 

spurningum.  

Niðurstöðurnar geta aldrei verið 100% sannfærandi en miðað við stærð úrtaksins eiga þær 

að vera nægilega lýsandi til þess að hægt sé að draga ályktun um heildina út frá þýðinu.  
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1. Lögmæti 

Því stærri sem ríki eru því mikilvægara er lögmæti. Fyrir hundruðum ára þegar samfélög voru smá 

skipti lögmæti litlu sem engu máli, nóg þótti að þvinga fólk til hlýðni. Það varð þó fljótt gangrýnt 

og mikilvægi lögmætis fyrir opinbera stjórnsýslu kom í ljós. Stjórnendum varð fljótt ljóst að góð 

þjónusta við almenning var lykillinn að góðri ríkisstjórn og opinberri stjórnsýslu (Stivers, 2002, 

bls. 2-3). Skilgreiningar á hugtakinu lögmæti (e. legitimacy) eru þó aðeins á reiki en tengjast 

iðulega einhvers konar jafnvægi milli löghlýðni almennings og athafna stjórnvalda. Murphy 

(2005) skilgreinir hugtakið lögmæti sem trú fólks á það að yfirvöld séu að vinna gott og heiðarlegt 

starf og verðskuldi því hlýðni. Tyler (1990) segir hugtakið lögmæti fyrst og fremst útskýra vilja 

fólks til þess að fylgja lögum.  

Það má greina mun á hugtökunum legitimacy (lögmæti) og legitimation (réttlæting) sem 

bæði eiga við einhvers konar lögmætis hegðun. Legitimacy á við álit og trú almennings á hið 

opinbera, þ.e. hvernig borgararnir líta á störf og metnað stjórnvalda þegar kemur að því að sinna 

skyldum sínum hvað varðar velferðarkerfi og þjónustu við borgara. Stjórnvöld sem standa sig vel 

á þessu sviði er álitin lögmæt (e. legitimate). Þetta álit hefur áhrif á vilja borgaranna til að fylgja 

lögum. Legitimation má frekar skilgreina sem réttlætingu á íslensku og á við það hversu lögmætar 

aðgerðir stjórnvalda eru eða rök þeirra fyrir setningu ákveðinna laga. Þessi rök eru álitin lögmæt 

ef borgararnir eru sammála þeim og eru sáttir við að fara eftir þeim (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2019; Indriði H. Indriðason og Gunnar Helgi Kristinsson, 2018; Murphy, 2005).  

Skortur á lögmæti getur verið mjög afdrifaríkur fyrir stjórnvöld og getur valdið 

óstöðugleika innan kerfisins. Skortur á lögmæti er kostnaðarsamur fyrir ríki þar sem 

lögmætisskortur kallar á aukin útgjöld ríkisins við að sjá til þess að lögum þess sé fylgt (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2019; Levi, Sacks og Tyler, 2009). Skort á lögmæti má gjarnan tengja við 

ákveðið viðhorf almennings gagnvart stjórnvöldum og getuleysi stjórnvalda til þess að bregðast 

við slíku viðhorfi á réttan hátt. Þetta er vaxandi vandamál í hinum hnattræna heimi þar sem 

efnahagslegur óstöðugleiki er ríkjandi. Það er því mikilvægt fyrir stjórnvöld að finna leið til þess 

að útfæra lög með þeim hætti sem er hvetjandi fyrir almenning að fara eftir. Til þess að það sé 

hægt þarf að vera til staðar skilningur á því hvað fær fólk til að fara eftir settum lögum (Indriði H. 

Indriðason og Gunnar Helgi Kristinsson, 2018; Tyler, 1990).  
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1.1. Sjálfviljug hlýðni vs. þvinguð hlýðni 

Tyler (1990) og Sandmo (2005) benda á það að fólk aðlagar hegðun sína að breytingum á þeim 

hvötum sem eiga sér stað í umhverfi þess. Þar með talið má nefna breytingar á viðurlögum við 

lagabrotum. Þar af leiðandi er fólk líklegra til að fara eftir lögum ef líkur á því að það náist fyrir 

lögbrot eru miklar og viðurlögin ströng. Ef líkurnar á að nást aukast skyndilega eða viðurlögin 

verða strangari getur það orðið til þess að lögbrot minnka. Gunnar Helgi Kristinsson (2018) bendir 

á að slík hegðun tengist kenningum um skynsemishegðun (e. rational actor approach) en 

samkvæmt þeirri kenningu telur fólk þær ákvarðanir sem byggjast á eigin hagsmunum vera 

rökréttar ákvarðanir. Erfitt er að tengja slíka hegðun við lögmæti þar sem hér er um að ræða hlýðni 

sem byggist á öðrum hvötum heldur en viljanum til að fara eftir lögum eða að sinna skyldum 

sínum. Þegar fólk fer einungis eftir lögum af ótta við að vera gómað má segja að um þvingaða 

hlýðni (e. forced compliance) sé að ræða eða hagsmunahegðun (e. instrumental behavior) (Indriði 

H. Indriðason og Gunnar Helgi Kristinsson, 2018; Tyler, 1990). Fólk með slík sjónarhorn tekur 

hagsmunaákvarðanir varðandi hlýðni mismunandi laga út frá því hversu miklar líkur eru á því að 

það náist fyrir lögbrot og hversu alvarleg viðurlög eru við tilteknu broti. Markmið einstaklinga 

með hagsmunasjónarmið er alltaf lokaútkoman fyrir það sjálft, það lætur réttmæti og sanngirni 

ekki hafa áhrif á ákvarðanir sínar. Þannig væri þessi hópur fólks líklegri til að keyra of hratt heldur 

en að ræna banka (Tyler, 1990). Með því að skoða skynsemishegðun fólks er hægt að fá betri 

innsýn inn í það hvernig íþyngjandi skattbyrði og það hversu auðvelt er að stinga undan skatti 

hefur áhrif á skattsvik (Gunnar Helgi Kristinsson, 2018).  

Kenningin um skynsemishegðun á þó alls ekki við alla og er fleira en eigin hagsmunir, 

viðurlög og líkur á að nást sem hefur áhrif á það hvort fólk fer eftir lögum eða ekki, s.s. siðferðis- 

og réttlætiskennd. Það er munur á því hvort fólk fer eftir lögum af sjálfdáðum (e. voluntarily) eða 

vegna ótta við það að nást. Fólk sem fer eftir lögum af sjálfdáðum gerir það óháð því hvort líkur á 

því að nást fyrir lögbrot séu miklar eða litlar. Slík hegðun kallast sjálfviljug hlýðni (e. voluntary 

compliance). Normatíf sjónarhorn (e. normative perspectives) er önnur algeng hegðun sem tengist 

löghlýðni en samkvæmt Tyler (1990) byggist hún á siðferðiskennd fólks. Normatíf sjónarhorn geta 

verið mismunandi og fólk á það til að hegða sér mismunandi gagnvart mismunandi reglum og fer 

það þá gjarnan eftir því hvaða skoðun það hefur á tilteknum lögum. Þegar fólk fer sjálfviljugt eftir 

lögum er það yfirleitt vegna þess að því finnst tiltekin lög eiga rétt á sér. Til dæmis gæti einstaklingi 

ekki fundist neitt siðferðislega rangt við það að leigja sér gleðikonu þó svo að það sé ólöglegt en 
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samt fundist siðferðislega rangt að stela eða svíkjast undan skatti. Sandmo (2005) fjallar um það 

sama og bendir á að þegar fólk er spurt hvers vegna það taki þátt í skattsvikum sé algengt svar að 

það sé vegna þess að því finnist skattkerfið vera ósanngjarnt. Levi (1988, bls. 48) bendir einnig á 

þetta í umfjöllun sinni um það hvernig byggja eigi upp löghlýðni í bókinni Of Rule And Revenue.  

Fólk með normatíf sjónarmið breytir gjarnan hegðun sinni út frá því hvernig það metur 

stjórnvöld hverju sinni. Ef það álitur réttlætingu stjórnvalds sanngjarna og rétta er það líklegra til 

þess að fara eftir lögum þess. Fólk með normatíf sjónarhorn einblínir ekki á lokaniðurstöðuna fyrir 

sjálft sig heldur hefur það réttlæti og sanngirni að leiðarljósi. Þessi hópur fólks vill sanngjarna 

niðurstöðu hvort sem hún kemur best út fyrir það sjálft eða einhvern annan og það krefst 

sanngjarnrar meðferðar frá yfirvöldum. Líkur á því að nást eða verða refsað hafa því ekki áhrif á 

hegðun þess (Tyler, 1990).  

Þeir Indriði H. Indriðason og Gunnar Helgi Kristinsson (2018) vilja meina að út frá 

kenningum Weber (1978) tengist lögmæti ekki hagsmunahegðun og að þvinguð hlýðni flokkist 

ekki undir það að vera lögmætur. Það að vinna fyrir launum og gefa eftir undan hótunum telja þeir 

ekki flokkast undir lögmæti heldur sé það skynsemishegðun sem byggist á kostnaðar- og 

ábataútreikningum (e. calculation of cost and benefits) þar sem fólk tekur ákvörðun út frá 

umbunum og refsingum. Lögmæti nær einungis yfir sjálfviljuga hlýðni þar sem fólk fer eftir lögum 

þó svo að það geti auðveldlega og án refsinga svikist undan. Eins og Weber (1978) heldur fram 

þarf alltaf að vera til staðar einhver vottur af sjálfviljugri hlýðni til að um lögmæti geti verið að 

ræða. Löghlýðni þýðir þar af leiðandi ekki alltaf að um lögmæti sé að ræða, heldur getur verið um 

löghlýðni vegna þvingana að ræða (Weber, 1978, bls. 212-214).  

 

1.2. Þrjár gerðir lögmætis 

Gunnar Helgi Kristinsson (2018) leggur út með það í rannsókn sinni að hægt sé að nálgast lögmæti 

á þrjá mismunandi vegu, þ.e. með þjóðræðislegri nálgun (e. the republican approach), 

málsmeðferðarnálgun (e. the procedural approach) og frammistöðunálgun (e. the performance 

approach). Þar sem ekki er um þrjár aðskildar og óháðar nálganir að ræða talar Gunnar Helgi 

(2018) um þrjár gerðir lögmætis.  

Gunnar Helgi (2018) segir hugmyndina um þjóðræðislegt lögmæti koma frá lýðræðislegum 

kenningum sem eiga rætur að rekja til lögmætra yfirvalda í garð pólitískra réttinda almennings. 

Þjóðræðislegt lögmæti byggir því mikið á vilja borgaranna og leggja stjórnvöld upp með að hlusta 
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á skoðanir almennings. Hvort það markmið sé alltaf gerlegt eða ekki er annað mál. Samkvæmt 

bæði Gunnari Helga (2018) og Tyler (1990) snýst málsmeðferðarnálgunin um að löghlýðni 

almennings byggist fyrst og fremst á sanngirni yfirvalda. Gunnar Helgi (2018) bendir jafnframt á 

að stjórnmálafræðingar séu sömu skoðunar og sjái sterk tengsl milli sanngirni yfirvalda og 

almennilegra stjórnarhátta. Þar sem þessi nálgun byggist bæði á siðferðiskennd fólks og á því 

hvernig fólk upplifir sanngirni af hálfu stjórnvalda er þessi nálgun mikilvæg fyrir stjórnvöld þegar 

kemur að því að setja lög og viðhalda þeim (Tyler, 1990). Verður því fjallað nánar um þessa gerð 

lögmætis í kafla 1.3. 

Samkvæmt nálguninni um frammistöðu hins opinbera er lögmæti ekki bundið við 

lýðræðislega stjórn ríkis né óhlutdræga málsmeðferð heldur tengist það aðallega því hversu mikið 

yfirvöld geta boðið þegnum sínum upp á, þ.e. hversu vel hið opinbera stendur sig gagnvart þegnum 

sínum. Singapore er gott dæmi um ríki þar sem slíkt lögmæti ríkir, en þar er lýðræði ekki jafn 

mikið og finna má í mörgum vestrænum ríkjum en samt sem áður virðist lögmæti mikið þar í landi 

(Gunnar Helgi, 2018). Fjallað verður frekar um frammistöðu stjórnvalda í kafla 1.4. um réttlætingu 

stjórnvalda. 

 

1.3. Málsmeðferðarréttlæti 

Tyler (1990) setur fram tvær kenningar sem ná yfir sjónarhorn fólks. Annars vegar setur hann fram 

kenningu um réttláta drefingu (e. theories of distributive justice) sem fjallar um það að fólk kjósi 

að lög leiði að sér sanngjarna útkomu, að refsingar við lögbrotum séu sanngjarnar og í samræmi 

við lögbrot. Hins vegar setur hann fram kenningu um málsmeðferðarréttlæti (e. theories of 

procedural justice) sem snúast um það að fólk einblíni á málsmeðferð stjórnvalda og vilji að sú 

málsmeðferð sé sanngjörn, burtséð frá því hver niðurstaðan fyrir það sjálft er. Ef stjórnvöld koma 

fram við borgara af sanngirni, hlusta á rök, taka tillit til þeirra og hafa að lokum góð rök fyrir 

ákvörðunum sínum finnst fólki, samkvæmt kenningunni um málsmeðferðarréttlæti, það hafa 

fengið sanngjarna meðferð og bregst við á jákvæðan hátt burt séð frá því hver niðurstaðan er. Hins 

vegar ef stjórnvöld virðast hlutdræg og ráðast meira á einhvern ákveðinn samfélagshóp aukast 

líkur á því að fólk sem aðhyllist málsmeðferðarréttlæti snúist gegn hinu opinbera (Levi, Sacks og 

Tyler, 2009; Murphy, 2005; Tyler, 1990).  

Samkvæmt Tyler (1990) byggja báðar þessar kenningar á því hvað fólki finnst siðferðislega 

rétt en ekki á kostnaðar- og ábataútreikningum fólks. Þar sem kenningar um málsmeðferðarréttlæti 
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ná yfir lögmæti er hún áhugaverðari fyrir stjórnvöld og er mikilvægt fyrir stjórnvöld að læra betur 

inn á hana til þess að auka skilvirkni sína. Auk þess má búast við því að stjórnvöld geti haft meiri 

áhrif á hegðun fólks í gegnum kenninguna um málsmeðferðarréttlæti þar sem hún byggist á 

lögmæti. Tyler (1990) tengir bæði hagsmunasjónarhorn og normatíf sjónarhorn við kenninguna 

um málsmeðferðarréttlæti.  

Innan kenningarinnar um málsmeðferðarréttlætis birtist hagsmunasjónarhornið sem eins 

konar mat á sanngirni sem er byggt á því hversu hagkvæm niðurstaða málsmeðferðarinnar er fyrir 

þann einstakling sem er sekur. Þegar fólk með hagsmunasjónarhorn finnst það hafa stjórn á þeim 

ákvörðunum sem teknar eru í máli finnst þeim niðurstaðan frekar vera sanngjörn heldur en þegar 

þeir upplifa skort á valdi. Fólk með normatíf sjónarhorn leggur ekki jafn mikla áherslu á hver 

niðurstaðan fyrir það sjálft er í málinu heldur hvernig málið er meðhöndlað. Það kýs að 

óhlutdrægni og heiðarleiki séu höfð í fyrirrúmi og að metnaður sé lagður í sanngirni og virðingu 

gagnvart réttindum almennings. Almenningur veit iðulega ekki fyrirfram hver málsniðurstaða hans 

mun verða fyrr en dæmt er í málum hans og einblínir þess vegna á það hvernig meðferð málsins 

hefur verið. Sanngirni, virðing og óhlutdrægni eru því sérstaklega mikilvægir þættir þegar kemur 

að tilfinningu fólks fyrir réttmæti málsmeðferðar og getur haft þau áhrif að fólki finnist niðurstaðan 

sanngjörn þó svo að hún sé þeim ekki í hag (Murphy, 2005; Tyler, 1990). 

Það fer því yfirleitt eftir því hvernig fólk túlkar aðstæður hverju sinni hvernig það bregst 

við aðgerðum stjórnvalda. Í þeim tilfellum þar sem almenningur telur sig ekki hafa brotið lög finnst 

honum eðlilega ósanngjarnt að vera refsað og er líklegri til að draga í efa ákvarðanir stjórnvalda. 

Ef fólk hins vegar gerir sér grein fyrir því hvaða lög það hefur brotið og finnst það hafa fengið 

meðferð í samræmi við brot sitt er það líklegra til að sætta sig við niðurstöður málsins og treystir 

frekar viðkomandi stofnun (Murphy, 2005; Tyler, 1990), s.s. skattayfirvöldum í þeim tilfellum þar 

sem um skattsvik er að ræða. Til þess að viðhalda trausti sínu og trúverðugleika er því mikilvægt 

fyrir stjórnvöld að gæta óhlutdrægni og reyna eftir besta megni að gera borgurum vel grein fyrir 

öllum lögum og reglum til þess að koma í veg fyrir ómeðvituð lögbrot eins og skattsvik geta 

stundum verið (Murphy, 2005). 

 

1.4. Réttlæting stjórnvalda  

Weber (1978) bendir á að stjórnvöld þurfi að hafa ákveðna eiginleika til þess að fá fólk til að vilja 

fara eftir lögum þó svo að það geti auðveldlega og án afleiðinga brotið þau. Hann bendir á að 
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lögmæti sé ákveðið ferli þar sem lítið megi út af bera. Það er ekki endilega nauðsynlegt að fólk sé 

sammála þeim reglum sem ríkið setur heldur er mikilvægt að fólk viðurkenni rétt hins opinbera til 

þess að setja tilteknar reglur (Weber, 1978, bls. 953-954). Það er því ekki endilega innihald 

reglnanna sem skiptir máli heldur viðurkenning almennings á því að stjórnvöld hafi rétt til að setja 

reglurnar. Þannig geta stjórnvöld talist ólögmæt (e. illegimate) ef borgarar viðurkenna ekki rétt 

stjórnvalda til að setja reglur eða ef að þeim finnst aðgerðir stjórnvalda ekki í samræmi við þær 

ástæður sem þau gefa fyrir setningu reglna.  

    

 

 

 

Mynd 1: Keðjuverkun lögmætis. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2018, bls. 6; Indriði H. Indriðason og Gunna Helgi 

Kristinsson, 2018, bls. 3).  

Ef stjórnvöld eru ekki talin lögmæt má segja að réttlætingu vanti meðal stjórnvalda, en það er fyrsti 

hlekkurinn í ákveðnu ferli sem þarf að vera til staðar til þess að byggja upp lögmæti meðal 

almennings, sem er grundvöllurinn fyrir sjálfviljugri hlýðni meðal almennings (Indriði H. 

Indriðason og Gunnar Helgi Kristinsson, 2018). Þessa keðjuverkun má sjá á mynd 1.  

Réttlæting stjórnvalda hefur mest áhrif á þá sem hafa normatíf sjónarhorn (Tyler, 1990; 

Levi, Sacks og Tyler, 2009). Fólk með normatíf sjónarmið að leiðarljósi fer eftir lögum með 

siðferðiskennd að leiðarljósi. Stjórnvöld hafa meiri áhuga á að ýta undir lögmætisþáttinn meðal 

almennings þar sem siðferðiskenndin getur verið breytilegri og getur valdið því að fólk fer eftir 

lögum og reglum en einnig því að fólk snúist á móti þeim. Þar sem sá hópur sem tileinkar sér 

normatif sjónarmið er hvað óútreiknanlegastur þurfa stjórnvöld að vinna að því að þekkja þann 

hóp betur og leggja áherslu á að átta sig á skoðunum þeirra hvað varðar réttlæti og skuldbindingar 

(Tyler, 1990). 

Það lögmæti sem almenningur hefur gagnvart stjórnvaldi hefur því mikil áhrif á löghlýðni 

og þar með einnig skilvirkni stjórnvalda. Breytingar á réttlætingu stjórnvalda hafa þar af leiðandi 

áhrif á löghlýðni almennings. Það að lögmæti sé til staðar meðal almennings þýðir ekki alltaf að 

stjórnvöld séu að nota vald sitt á jákvæðan hátt fyrir ríkið eða fólkið í landinu almennt. Lögmæti 

snýst fyrst og fremst um vilja almennings til þess að fylgja lögum út frá því hvernig það metur 

störf stjórnvalda (Gunnar Helgi Kristinsson, 2018; Indriði H. Indriðason og Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2018; Levi, Sacks og Tyler, 2009). Það er margt annað sem stjórnvöld geta gert til að 
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hafa áhrif á þennan vilja almennings. Stjórnvöld reyna stöðugt að hafa áhrif á skoðanir og álit 

almennings með aðgerðum sínum og kallast þær aðgerðir líf-pólitík (e. bio-politics) eða líf-vald 

(e. bio-power). Líf-pólitík og líf-vald eru hugtök sem Michel Foucault (1978/1990) setti fram og 

snúast um það hvernig stjórnvöld beita sér í því að hafa áhrif á hugsanir og athafnir almennings 

með ýmsum valdbeytingum (bls. 140). Það má einnig líkja lögmæti við félagslega hegðun sem 

mótast út frá því hvað fólki finnst það ætti að gera, hefur rétt á að gera eða þykir eðlilegt að gera 

(Levi, Sacks og Tyler, 2009). Slík hegðun getur verið mjög mismunandi milli samfélaga og er líf-

vald stjórnvalda mikilvægur liður í því að hafa áhrif á þessa félagslegu hegðun almennings og í að 

byggja upp lögmæti.  

 

1.5. Gildisbyggt lögmæti og lögmæltishegðun 

Levi, Sacks og Tyler (2009) setja þetta upp þannig að lögmæti sé vilji fólks til að hlýða 

stjórnvöldum sem birtist síðan í raunverulegri löghlýðni við þau lög og reglur sem stjórnvöld setja. 

Það má einnig setja það fram þannig að lögmæti sem byggt er á gildum fólks (e. value based 

legitimacy) birtist í lögmætishegðun (e. behavioral legitimacy). Lögmæti sem byggist á gildum 

fólks má rekja til trúverðugleika stjórnvalda og málsmeðferðarréttlætis. Til þess að stjórnvöld 

teljist trúverðug þurfa þau að hafa hvetjandi leiðtoga (e. leadership motivations), stjórnsýsluhæfni 

(e. administrative competence) og sýna fram á stjórnmálalegan árangur (e. government 

performance). Þessir þrír þættir hafa áhrif á það hversu mikið traust almenningur ber til stjórnvalda 

og þar með á gildisbyggt lögmæti fólks (Levi, Sacks og Tyler, 2009).  
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Mynd 2: Gildisbyggt lögmæti og lögmætishegðun. (Levi, Sacks og Tyler, 2009, bls. 357). 

Mynd 2 hér að ofan skýrir ferli lögmætishegðunar vel. Fyrsti þátturinn, árangur hins opinbera, 

snýst um það hversu mikið stjórnvöld leggja í þau samgæði sem almenningur telur nauðsynleg í 

samfélaginu, s.s. drekkanlegt vatn, vegakerfi, póstkerfi, rafmagn og hreinlæti. Þegar þessi samgæði 

skortir í samfélögum aukast líkurnar á mótþróa meðal almennings og löghlýðni byggð á lögmæti 

minnkar. Þannig má segja að hvetjandi leiðtogar vinni sem hin svokallaða líf-pólitík út frá 

kenningum Foucault (1978/1990) þar sem þessi þáttur snýst um að stjórnvöld vinni í því að telja 
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borgurunum trú um að þau séu traustsins verð. Lögmæti getur ekki verið byggt á þessum þætti 

einum og sér þó svo að hann hafi áhrif á lögmæti (Levi, Sacks og Tyler, 2009). 

Stjórnsýsluhæfni er tvíþætt og snýst annars vegar um heiðarleika stjórnvalda og hins vegar 

um það að setja lög og reglur. Stjórnsýsluhæfni snýst því um þann metnað sem hið opinbera lítur 

úr fyrir að setja í það að standa við þau loforð sem það hefur gefið, s.s. samgæði og aðra þjónustu 

við almenning. Stjórnsýsluhæfni snýst einnig um að koma í veg fyrir mútur og svindl í 

samfélaginu. Þegar almenningur hefur það á tilfinningunni að skattgreiðslur þess fari í vasa 

innheimtumanna eða annarra starfsmanna ríkisins en ekki í ríkiskassann dregur úr vilja þeirra til 

að greiða lögbundna skatta. Spilling innan hins opinbera dregur því úr lögmætistrú til hins opinbera 

og þar með úr löghlýðni. Þess vegna er mikilvægt að fylgst sé vel með því að mútur og spilling 

eigi sér ekki stað í samfélagi til þess að koma í veg fyrir þann vítahring sem getur myndast þegar 

slíkt ástand verður til. Lág laun opinberra starfsmanna eru eitt af því sem getur hvatt til spillingar 

innan samfélags. Ótti við að nást fyrir mútur og svindl getur minnkað líkurnar á því að starfsmenn 

taki þátt í slíkri háttsemi enda sé það hagsmunahegðun (Levi, Sacks og Tyler, 2009). 

Ofangreindir eiginleikar hafa allir áhrif á áreiðanleika stjórnvalda (e. trustworthiness of 

government). Auk áreiðanleika stjórnvalda hefur málsmeðferðarréttlæti mikil áhrif á gildisbyggt 

lögmæti fólks þar sem fólk getur misst trúna á kerfinu ef réttlætis er ekki gætt í meðferðum mála 

á vegum hins opinbera. Þannig getur óréttlát málsmeðferð innan hins opinbera grafið undan 

trúverðugleika stjórnvalda. Málsmeðferðarréttlæti og áreiðanleiki stjórnvalda haldast ekki alltaf í 

hendur en hafa þó hvort tveggja áhrif á gildisbyggt lögmæti sem hefur síðan bein áhrif á 

lögmætishegðun fólks (Levi, Sacks og Tyler, 2009).  

Skattalög eru meðal þeirra laga sem stjórnvöld setja og hefur lögmæti því óneitanlega áhrif 

á skatttekjur ríkja. Ef lögmæti er lítið meðal borgara má ætla að það hafi þau áhrif að fólk stingi 

frekar undan skatti. Lögmæti er því eitt það mikilvægasta þegar kemur að innheimtu skatta og 

tekjusöfnun ríkisins og er Ísland engin undantekning þar á. Það er því mikilvægt að skilja tengsl 

lögmætis og skatta. Næst verður því farið í það að kynna mikilvægi skatta og þar sem rannsóknin 

beinist að tengslum skatta og lögmætis á Íslandi verður íslenska skattakerfið útskýrt.  
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2. Hvað eru skattar? 

Skattar hafa verið til staðar í margar aldir og alltaf verið pólitískt hitaefni í samfélögum, en þeir 

taka stöðugum breytingum innan samfélaga þar sem stjórnvöld hækka þá og lækka reglulega. 

Skattalög eru venjulega mjög flókin og erfið fyrir almenning að skilja (Mankiw og Taylor, 2014, 

bls. 203-210).  

Til eru tvær gerðir skatta, beinir skatta og óbeinir skatta. Beinir skattar eru tekjuskattar sem 

fólk greiðir af launum sínum (Mankiw og Taylor, 2014, bls 192). Óbeinir skattar eru þeir skattar 

sem settir eru á vörur og þjónustu fyrirtækja, s.s. tollar, virðisaukaskattur, vörugjöld og söluskattur. 

Fyrirtæki rukka viðskiptavini sína óbeint um þessa skatta með því að hækka verð á vörum og 

þjónustu um það sem sköttunum nemur. Fyrirtæki og viðskiptavinir fyrirtækis deila þar af leiðandi 

þessum sköttum (Reichert, Mues og Lemp, 2017). Það má segja að beinn skattur hafi þau áhrif í 

samfélaginu að ráðstöfunartekjur minnki en óbeinn skattur hafi þau áhrif að verð hækki í 

samfélaginu. Í báðum tilfellum verður velferð vinnandi einstaklinga fyrir skaða (Friðrik Már 

Baldursson o.fl., 2008). 

 Stjórnvöld bera í flestum löndum ábyrgð á ýmissi hagrænni og félagslegri starfsemi auk 

þess sem ríki sjá um að viðhalda innviðum landsins og halda uppi ýmissi þjónustu, s.s. skóla, 

heilbrigðiskerfi, þjónustu við aldraða og fatlaða svo eitthvað sé nefnt. Til þess að geta staðið undir 

öllu þessu þarf ríkið fjármagn og er skattlagning langalgengasta fjármögnunarleið ríkja (Friðrik 

Már Baldursson o.fl., 2008). Skattlagning er því eitt af því mikilvægasta sem stjórnvöld bera 

ábyrgð á. Skattalög eiga að hafa það markmið að hámarka skilvirkni og jafnrétti. Það er mjög 

mikilvægt fyrir ríkisstjórnir að skattalög séu vel framsett og skipulögð. Séu skattalög ekki vel 

úthugsuð geta þau haft mjög slæm áhrif á samfélagið og þeim fylgt óhagkvæmni (Moore, 2007, 

bls. 7-8). 

Megintilgangur skatta hefur lítið breyst síðan þeir voru upphaflega fundnir upp. Á 18. öld 

gaf Adam Smith (1976, bls. 825-826) út fjögur grundvallaratriði sem skattlagning skyldi fara eftir. 

Fyrsta atriðið var að skattar skyldu byggja á jafnræði og að hver og einn skyldi einungis greiða 

skatta í samræmi við fjárhagslega getu. Annað atriðið var að engin óvissa ætti að vera til staðar 

þegar kæmi að sköttum því að fólk ætti að geta skipulagt skattgreiðslur sínar fyrirfram og yfirvöld 

þyrftu að geta gert ráðstafanir út frá því hversu miklum skatttekjum þau ættu von á. Þriðja atriðið 

var svo að skattar þyrftu að vera þægilegir og einfaldir í sniðum til þess að hámarka tekjur. Fjórða 
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og síðasta atriðið var að mikilvægt væri að sá kostnaður sem fylgir innheimtu skatta væri minni en 

innkallaðir skattar.   

 

2.1. Kostnaður vegna ríkisafskipta 

Ríkið leggur skatta til að auka eigin tekjur. Þessar tekjur koma úr vasa almennings, bæði kaupenda 

og seljenda. Þegar skattar eru lagðir er ákveðinn hagnaður (e. surplus) sem tapast úr samfélaginu 

miðað við jafnvægisverð á skattlausum markaði. Það tap sem kaupendur og seljendur verða fyrir 

fer ekki allt í vasa ríkisins heldur er ákveðinn hluti sem tapast gjörsamlega, sá hluti kallast allra 

tap (e. deadweight loss). Því minna allra tap sem skattkerfi býr til því skilvirkara er það. Því er 

mikilvægt að ríkið leggi mikinn metnað í skattalög (Mankiw og Taylor, 2014, bls. 203-204).  

 Þar sem skattalög eru yfirleitt mjög flókin tapast við skattlagningar tími og fjármagn 

skattgreiðenda sem vilja greiða sem lægsta skatta á löglegan hátt. Þetta tap kallast stjórnsýslubyrði 

(e. administrative burden) (Mankiw og Taylor, 2014, bls. 210-211; Sandmo, 2005). Annar 

kostnaður sem verður til er það sem Coase (1937) og Levi (1988, bls. 12-14, 23) kalla 

viðskiptakostnað (e. transaction cost). Viðskiptakostnaður er sá kostnaður sem verður til við það 

að fá fólk til þess að fara eftir lögum sem og við það að setja fram lögin. Þar af leiðandi er þessi 

kostnaður lægstur þar sem sjálfviljug hlýðni er hvað mest. Inn í þessum kostnað geta verið ýmis 

opinber gjöld, fjármagn til lögreglu og dómsvalda, samskiptaskostnaður, kostnaður við 

upplýsingaöflun og annar kostnaður sem fylgir lagagerð og eftirliti með framfylgni laganna. 

Sjálfviljug hlýðni getur því dregið mikið úr þessum kostnað.  

Eitt helsta vandamál margra ríkja er að afla tekna á sem hagkvæmastan máta án of mikils 

viðskiptakostnaðar og allra taps og þarf því mjög vandað og flókið kerfi til þess að hámarka tekjur 

ríkisins. Þegar hámarka á tekjur ríkisins þarf sá viðskiptakostnaður sem hlýst af tekjusöfnun 

ríkisins, þ.e. innheimtu skatta, að vera lágmarkaður. Ef viðskiptakostnaður er mjög hár við 

setningu og/eða eftirfylgni ákveðinna laga getur verið að þau lög séu ekki raunhæf í viðkomandi 

samfélagi (Levi, 1988, bls. 2, 23-24). Coase (1937) bendir á að ákveðið jafnvægi þurfi að vera í 

öllum viðskiptum yfirhöfuð, hvort sem það eru viðskipti með skatta eða annað. Hann tekur sem 

dæmi að fyrirtæki stækki einungis þar til að ákveðið jafnvægisverð næst á viðkomandi markaði og 

er fyrirtækið þá á þeim stað sem það hámarkar hagnað sinn. Sama á við um skatta, ekki er hægt að 

hækka skatta endalaust heldur þarf að passa að ákveðið jafnvægi sé til staðar (Coase, 1937, bls. 

393-395). Sandmo (2005) segir sumar aðgerðir stjórnvalda í skattamálum samt sem áður líta út 
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fyrir að stjórnvöld telji verðteygni skatta hreinlega vera núll, þ.e. þau telji að hækkun skatta muni 

ekki hafa nein áhrif nema að auka tekjur ríkisins. Coase (1937) og Sandmo (2005) segja svo hins 

vegar alls ekki vera, heldur getur hækkun skatta haft þveröfug áhrif. Oft er nauðsynlegt að lækka 

innheimtu ríkisins til þess að auka tekjur þess. Þegar innheimta er lækkuð má búast við meiri hlýðni 

af hálfu borgara ríkisins og er þá oft jafnframt hægt að draga úr viðskiptakostnaði. Til langs tíma 

getur lægri innheimta því þýtt auknar tekjur fyrir ríkið (Levi, 1988, bls. 4), en dæmi um það má 

finna í mörgum af löndum OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

(Friðrik Már Baldursson, 2008). Þetta virkar mjög svipað og hefðbundin framboðs- og 

eftirspurnarkúrfa, þ.e. hærra verð skilar sér í minni eftirspurn á meðan verðlækkun eykur 

eftirspurn. Þannig er fólk tilbúið til að vinna meira ef skattar lækka (Sandmo, 2005). Levi (1988, 

bls. 4 ) bendir þó á að oft séu ýmsar hömlur sem binda hendur stjórnmálamanna og koma í veg 

fyrir að þeir geti lækkað innheimtu þó svo að þeir hafi gjarnan hvata til þess að lækka hana. 

Levi (1988, bls. 23-24) talar einnig um félagslega sóun (e. social waste) sem annan kostnað 

innan samfélagsins. Þessi kostnaður verður til vegna hegðunar sem kallast rentusókn (e. rent-

seeking). Rentusókn er það þegar fyrirtæki eða einstaklingar reyna að auka hagnað sinn umfram 

fórnarkostnað án þess að gefa nokkuð til baka til samfélagsins. Í slíkum tilfellum á sér stað 

félagsleg sóun í stað hagnaðar innan samfélagsins. Þessi hegðun er því neikvæð fyrir hagkerfið í 

heild þar sem tap á sér stað fyrir hið opinbera auk þess sem þetta eykur tekjumun í samfélaginu. 

Til þess að koma í veg fyrir rentusóknarhegðun meðal einstaklinga og fyrirtækja hafa mörg ríki 

gripið til þess ráðs að setja hömlur á opna markaði sem gerir einstaklingum erfitt fyrir að komast 

inn á ákveðna markaði án leyfis stjórnvalda. Þetta getur hins vegar aukið enn á tap innan 

samfélagsins þar sem eins konar tilbúinn skortur á þjónustu myndast í samfélaginu sem getur aukið 

á rentusóknarhegðun meðal þeirra sem hafa við þessar aðstæðu einokunarvald á markaði. Þannig 

getur hið opinbera aukið á rentusóknarhegðun með viðskiptahömlum og oft er það sá þáttur sem 

fræðimenn í málefninu einblína á frekar en það tap sem verður til milli fyrirtækja og starfsmanna 

á opnum markaði. Levi (1988) bendir á að tilgangurinn með setningu laga og þeim 

viðskiptaskostnaði sem þeim fylgir sé meðal annars að koma í veg fyrir þá hagsmunaárekstra sem 

myndast í samfélaginu þegar rentusóknarhegðun á sér stað.  

Þar sem skattalög eru yfirleitt mjög flókin þá tapast einnig við skattlagningar tími og 

fjármagn skattgreiðenda sem vilja greiða sem lægsta skatta á löglegan hátt. Þetta tap kallast 

stjórnsýslu byrgði (Mankiw og Taylor, 2014, bls. 203 - 211). Ingvar J. Rögnvaldsson (2018), 
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fyrrum ríkisskattstjóri, bendir á að árlega séu gerðar breytingar á skattkerfinu á Íslandi og er það 

varla jákvætt fyrir stjórnsýslukostnað innan samfélagsins.  

 

2.2. Önnur áhrif skatta  

Eins og kemur fram hjá Friðriki Má Baldurssyni o.fl. (2008), Hagdeild ASÍ (2017) og Mankiw og 

Taylor (2014) er megintilgangur skattkerfisins að auka jafnræði og sanngirni í samfélaginu. Samt 

sem áður er skattlagning oft mjög há í löndum þar sem tekjudreifing fyrir skatta er tiltölulega jöfn. 

Í velferðasamfélögum, eins og Ísland gefur sig út fyrir að vera, eru allir skattar háir, ekki bara þeir 

skattar sem fara í endurdreifingu tekna. Þetta er einnig dæmigert fyrir önnur lönd í Skandinavíu 

sem eru meðal tekjuhæstu þjóða heims þegar miðað er við tekjur á mann og eins er skattahlutfall 

miðað við landsframleiðslu landa langhæst í löndum Skandinavíu (Kleven, 2014). Ingvar J. 

Rögnvaldsson (2018) ríkisskattstjóri bendir á að markmiðið með skattheimtu sé misjafnt. 

Samkvæmt honum eru sumar skatttekjur eyrnamerktar ákveðnu verkefni á meðan aðrir skattar 

þjóna aðallega þeim tilgangi að hafa áhrif á neysluhegðun borgaranna, s.s. neyslu áfengis eða 

neyslu á innfluttum vörum á móti innlendum. Þegar skattar eru notaðir til þess að stýra neyslu 

fólks er settur hærri skattur á þá vöru sem stjórnvöld vilja draga úr neyslu á, t.d. á áfengi og á 

erlendar vörur til að hvetja frekar til neyslu innlendra vara (Ingvar J. Rögnvaldsson, 2018; Páll 

Kolbeins, 2018).   

Flest ríki heims bera ábyrgð á að sjá þegnum sínum fyrir ákveðnum samgæðum (e. 

collective goods). Það er misjafnt milli stjórnvalda hvaða samgæði þau bjóða upp á auk þess sem 

það er jafnvel enn breytilegra hvernig stjórnvöld fjármagna samgæðin. Samgæði eru vörur eða 

þjónusta þar sem neysla eins kemur ekki í veg fyrir neyslu annars á viðkomandi vöru eða þjónustu. 

Fólk er þess vegna ekki tilbúið að greiða fyrir slík gæði þar sem greiðsla þeirra kemur ekki í veg 

fyrir neyslu annarra. Það fellur þess vegna í verkahring stjórvalda að greiða fyrir samgæði 

(Mankiw og Taylor, 2014, kafli 10).  

Stjórnendur og stjórnvöld bera ábyrgð á að setja lög og reglur sem og að setja á ákveðið 

kerfi sem sér til þess að þessum lögum sé framfylgt. Þetta á einnig við um þær leiðir sem stjórnvöld 

nota til þess að afla tekna fyrir ríkið til þess að geta fjármagnað samgæði fyrir borgarana. Tekjur 

ríkisins hafa áhrif á völd þess, auknar tekjur auka völd ríkisins. Auknar tekjur til ríkisins gera ríkinu 

kleift að bæta þjónustu sína, gera hana margþættari og vandaðari. Það er því mikilvægt fyrir ríkið 

að lögum varðandi tekjusöfnun þess sé framfylgt og er það á ábyrgð stjórnvalda að sjá til þess á 
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sem hagkvæmastan hátt að þessum lögum sé framfylgt. Það má því segja að vald stjórnvalda velti 

mikið á ákveðnum kvöðum sem settar eru á borgara. Þessar kvaðir eru þó bundnar 

stjórnarskrárlögum (Levi, 1988, bls. 2).  

Persson (1995) vill meina að í samfélögum þar sem jöfnuður fyrir skattlagninu er mikill 

séu skattar einnig lagðir með það markmið að hafa áhrif á hlutfall vinnu og frítíma þegna, að fá 

fólk til að vinna minna og eyða meiri tíma í frí. Person segir þetta vera gert í þeim tilgangi að 

hámarka velferð samfélagsins og til að hafa áhrif á hlutfallslega neyslu. Háir skattar virðast þó 

hafa misjöfn áhrif eftir löndum. Til að mynda þykir það merkilegt þegar lönd Skandinavíu eru 

miðuð við önnur ríki að hægt sé að rukka jafn háa skatta án þess að hafa neikvæð áhrif á þátttöku 

almennings á vinnumarkaði (Person, 1995). Hins vegar hafa mörg af löndum OECD, t.d. 

Þýskaland, Ítalía, Frakkland og Spánn, þurft að lækka skattahlutfall tekjuskatts í þeim tilgangi að 

minnka atvinnuleysi. Hugmyndin á bakvið skattalækkunina er að lægri skatthlutföll eigi að hvetja 

fólk til vinnu og minnka þar með útgjöld ríkisins til atvinnuleysistrygginga. Á sama tíma ættu 

tekjur ríkis að geta aukist þrátt fyrir lægri skatta þar sem skattgreiðendum fjölgar (Friðrik Már 

Baldursson, 2008).  

Þegar skattlagning er farin að hrekja fólk af vinnumarkaði eru skattar ekki að hafa þau áhrif 

sem þeim er ætlað í samfélögum. Jafnræði er þá farið að vera á kostnað skilvirkni og allra tap eykst 

í samfélaginu. Þess vegna er ekki hægt að hafa skattkerfi jafn ofureinföld og ókjósanlegast væri. 

Skattkerfi geta ekki einungis verið byggð á einsleitni og skynsemi heldur þurfa þau, eins og Peter 

Diamond og Emmanuel Saez (2011) benda á, að vera sniðin að mismunandi aðstæðum, ólíkum 

smekk og hvötum fólks til þess að vera skilvirk. Til þess að viðhalda lögmæti í landinu og vilja 

fólks til að greiða skatta þurfa skattalög að taka mið af vilja og þörfum almennings (Levi, Sacks 

og Tyler, 2009; Tyler, 1990). 

Það er merkilegt að skattgreiðendur í Skandinavíu þykja ólíklegri en skattgreiðendur 

annarra landa til þess að svíkjast undan skatti (Person, 1995). Kleven (2014) bendir á að í 

Skandinavíu sé niðurgreiðsla hins opinbera til þjónustu, eins og til barnagæslu, þjónustu við 

aldraða, samgangna og menntunar, það sem hvetur til aukinnar þátttöku á vinnumarkaði þrátt fyrir 

háa skatta og dregur úr hvata fólks til að svíkjast undan skatti (Kleven, 2014). Tengist þetta beint 

umfjölluninni um lögmæti og réttlætingu stjórnvalda sem fjallað hefur verið um hér að framan. 
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2.3. Skattar á Íslandi 

Landið okkar Ísland er lýðræðislegt velferðarríki sem leggur áherslu á jafnræði, lífsgæði og 

almenna velferð íbúa til framtíðar (Umhverfismálaráðuneytið, 2002). Á Íslandi er skattskylda og 

eru allir þeir sem afla tekna á Íslandi, óháð þjóðerni, því skyldugir til þess að greiða bæði tekjuskatt 

og útsvar af launum sínum. Tekjuskatturinn fer til ríkisins en útsvarið til þess sveitafélags sem 

viðkomandi býr í. Samkvæmt 40. gr. og 77. gr. Stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands (nr. 33/1944) 

hafa stjórnvöld ekki frjálsar hendur þegar kemur að innheimtu skatta eða við gerð skattalaga heldur 

skulu stjórnvöld fara eftir lögum við skattlagningu. Samkvæmt 102. gr. og 103. gr. laga um 

tekjuskatt (nr. 90/2003) eru það ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri ríkisins sem fara með 

skattaeftirlit og skattrannsóknir auk þess sem lögreglunni ber skylda til þess að aðstoða þá. 

Samkvæmt 106. gr. laganna um tekjuskatt (nr. 90/2003) er það svo fjármálaráðherra sem hefur 

eftirlit með ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra og sér til þess að þeir ásamt yfirskattanefnd 

sinni skyldum sínum.  

Auk skattlagningar á laun fólks er lagður fjármagnstekjurskattur á fjármagnstekjur. Þær 

fjármagnstekjur sem eru skattskyldar eru vaxtatekjur, arður, söluhagnaður (er í sumum tilfellum 

skattfrjáls) og leigutekjur (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003; RSK – Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Hver 

einstaklingur fær svo ákveðinn afslátt af útreiknuðum skatti sem kallast persónuafsláttur. Fyrir árið 

2020 er persónuafsláttur 54.628 krónur fyrir hvern mánuð eða 655.538 krónur á ári. Skilyrði þess 

að fá persónuafslátt er að viðkomandi sé með skráð lögheimili á landinu. Dvöl erlendis vegna náms 

eða veikinda á þó ekki að hafa áhrif á persónuafslátt (RSK – Ríkisskattstjóri, e.d.-c). 

Persónuafslátturinn gerir það að verkum að þeir allra lægstlaunuðu borga hlutfallslega minni skatt 

eða engan skatt. Persónuafsláttur er því það sem býr til svokölluð skattleysismörk 

(Fjármálaráðuneytið, 2003).  

Friðrik Már Baldursson o.fl. (2008) segja íslenska skattkerfið tiltölulega einfalt í 

samanburði við önnur lönd, sem er eitt af þeim grundvallaratriðum sem Adam Smith (1976, bls. 

825-826) setti fram varðandi gerð skilvirkra skattakerfa. Íslenska skattkerfið byggir hins vegar 

meira á tekjusköttum heldur en þykir eðlilegt í flestum löndum (Friðrik Már Baldursson o.fl., 

2008). Í ársbyrjun 2020 var skatthlutfall í staðgreiðslu af tekjum 35,04% hjá þeim lægstlaunuðu. 

Af tekjum á bilinu 336.917 – 945.873 krónur er tekinn 37,19% skattur. Þegar laun eru komin upp 

í 945.873 krónur á mánuði reiknast 46,24% skattur á þau jaðarlaun sem fólk vinnur sér inn eftir 

það (RSK – Ríkisskattstjóri, e.d.-c).  
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Skattbyrði hefur aukist töluvert á Íslandi síðan 1998. Þessi aukning hefur mest áhrif á þá 

tekjulægstu þar sem persónuafsláttur hefur ekki fylgt launaþróun og verður því hlutfallslega lægri 

þegar laun hækka (Hagdeild ASÍ, 2017). Virðisaukaskattur hefur einnig meiri áhrif á þá 

tekjulægstu þar sem kaupgeta þeirra er minni og virðisaukaskattur er ekki tekjutengdur. 

Tekjuskattur á Íslandi og í öðrum löndum Skandinavíu er hár miðað við önnur lönd OECD (Friðrik 

Már Baldursson o.fl., 2008). Á Íslandi skiptist virðisaukaskattur í tvö skattþrep, hið almenna þrep 

er 24% en á einstaka vöru og þjónustu er virðisaukaskattur 11% (RSK – Ríkisskattstjóri, e.d.-b) 

Fyrir utan það að afla tekna fyrir ríkið er tilgangur skatta að auka jafnræði í samfélaginu. 

Stjórnvöld sjá sig því oft knúin til þess að hafa áhrif á þá tekjudreifingu sem á sér stað fyrir utan 

skatta. Helstu leiðir ríkisins til að hafa áhrif á jafnræði er með beinum tilfærslum, sem 

tryggingakerfið er dæmi um, og með skattlagningarreglum. Það eru helst reglurnar um jaðarskatt 

og persónuafslátt sem hafa mest áhrif á tekjuskiptingu. Annað sem þarf að hafa í huga þegar 

jöfnuður er skoðaður í samfélaginu eru bætur og skattaívilnanir (Friðrik Már Baldursson o.fl., 

2008). Skattaívilnanir eru þær lækkanir á tekjuskatts- og útsvarsstofni sem einstaklingar geta 

fengið samþykktar sæki þeir um það hjá ríkisskattstjóra og hafi fyrir því greinargóða ástæðu, s.s. 

vegna áfalla, slysa, veikinda  eða vegna þess að hafa orðið fyrir miklu óbætanlegu eignatjóni svo 

dæmi séu nefnd (Stjórnarráð Íslands, e.d.) 

Auk þess að nota skattalög til að jafna tekjudreifingu nýta íslensk stjórnvöld hluta af 

skatttekjum ríkisins til þess að auka jöfnuð í samfélaginu með því að hjálpa fólki að eignast eigið 

húsnæði, en þannig greiðir ríkið t.d. niður vaxtakostnað húsbyggjenda og húskaupenda. Einnig 

greiðir ríkið barnabætur til barnafjölskyldna og er stærsti hluti þeirra bóta, sem og vaxtabætur, 

tekjutengdur og því hluti af skattkerfinu (Friðrik Már Baldursson o.fl., 2008).  

Nú þegar mikilvægi skatta og uppbygging íslenska skattkerfisins hafa verið útskýrð liggur 

fyrir að útskýra skattsvik og mikilvægi lögmætis í tengslum við skatta sem og hvernig stjórnvöld 

geta haft áhrif á lögmætishegðun borgara í tengslum við skattalög. Síðan verður farið í það hvernig 

lögmæti fólks á Íslandi virðist hafa áhrif á viðhorf þess til skattalaga.  
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3. Kenningin um ránseðli ríkisins 

Í bókinni Of rule and revenue setur Levi (1988, bls. 3) fram tilgátu þar sem hún vill annars vegar 

meina að þeir aðilar sem mynda stjónvöld séu í eðli sínu skynsemismenn sem hafa eigin hagsmuni 

að leiðarljósi. Charles Tilly (1985, bls. 169) er upphafsmaður þeirrar hugmyndar þar sem hann 

vildi meina að athafnarmenn, sérstaklega í Evrópu, hafi verið sjálfsleitandi síðustu aldir og notast 

við þvinganir í stjórnháttum sínum. Það sem þau Levi (1988, bls. 3-4) og Tilly (1985, bls. 169-

173) eiga við með því er að stjórnendur setji fram reglugerðir með það að leiðarljósi hvað þeir 

sjálfir myndu kjósa út frá kostnaðar- og ábataútreikningum fyrir sjálfa sig. Levi (1988) vill 

jafnframt meina að þeir aðilar sem sitja í ríkisstjórn hafi sínar eigin skoðanir og að þær verði fyrir 

áhrifum stofnanavalds ríkisins. Þannig að þó svo að stjórnmálamenn vinni í þágu almennings þýðir 

það ekki að þeir séu þjónar almennings heldur eru þeir líklegir til að taka ákvarðanir út frá eigin 

hagsmunum þegar svo á við.  

Levi (1988, bls. 10-15) hefur sett fram ákveðna kenningu út frá tilgátu sinni og í ljósi 

hugmynda Tilly (1985) þar sem hún líkir stjórnendum við rándýr (e. The Theory of Predatory 

Rule) í þeirri merkingu að hugsun þeirra snúist alltaf um að uppfylla eigin þarfir. Hún vill meina 

að út frá þeirri kenningu megi leiða líkur að því að stjórnendur hafi hvata til að hámarka tekjur 

ríkisins sama hvað þeir þurfi að gera til þess. Hún bendir hins vegar á að það þýði ekki að 

stjórnmálamenn beiti óheiðarlegum aðferðum við innheimtu heldur snúist markmið þeirra frekar 

um að lágmarka jarðarkostnað. Þeir þurfa að setja reglur varðandi skatta vandlega fram og komast 

ekki upp með innheimtu skatta eftir eigin hentugleika þar sem reglur um lagasetningu má finna í 

stjórnarskrám flestra landa. Til að mynda segir í Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands: ,,engan skatt 

má leggja né breyta né af taka nema með lögum” (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944).  

Til þess að fá fólk til greiða skatta án þvingana þarf ríkið að bjóða eitthvað í staðinn, það á 

jafnvel við í þeim einstöku tilfellum þar sem stjórnendur eru alvaldir/einvaldir (bls. 10). Weber 

(1978) segir að stjórnamálamenn eigi ekki að vera skynsemismenn heldur eigi þeir að berjast gegn 

hinu illa og hafa það sem markmið að hamingja sem flestra verði hámörkuð. Samkvæmt honum 

hafa aðgerðir stjórnmálamanna þó sjaldnast þær afleiðingar sem þeim er ætlað að hafa og er Weber 

(1978) fullkomnlega meðvitaður um að erfitt geti verið fyrir stjórnmálamenn að einbeita sér að 

almannahagsmunum fram yfir eiginhagsmuni (Weber, 1978, bls. 183-189). 

Það segir sig nokkuð sjálft að því meiri einokun sem stjórnendur tileinka sér yfir 

efnahaglegum og pólitískum björgum (e. resources), því meira vald hafa þeir. Þar með gerist það, 
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þegar aðrir ráða yfir björgum sem eru stjórnvöldum mikilvægar, að þeir aðilar geta betur streist á 

móti þvingunum stjórnvalda og þar með öðlast þeir aðilar sterkari grundvöll þegar kemur að 

samningaviðræðum (e. bargaining power) við stjórnvöld og við það minnka völd stjórnvalda. Þetta 

veldur því jafnframt að stjórnendur mynda mismunandi samninga við mismunandi hópa fólks til 

þess að ráða við ólíka hópa (Levi, 1988, bls. 12). Þar af leiðandi hafa stjórnendur meira vald því 

meiri stjórn sem þeir hafa yfir þvingunum, efnahagslegum og pólitískum úrræðum. Þó svo að 

þvinganir, efnahagsleg og pólitísk áhrif séu samofin hefur það sýnt sig að efnahagsleg og pólitísk 

úrræði eru mikilvægust. Jafnvel einvaldir ráðamenn sem ráða yfir her og öðrum leiðum til að 

þvinga almenning til hlýðni þurfa líka á efnahagslegum og pólitískum úrræðum að halda til þess 

að halda valdalegum styrk sínum. Þegar ráðamenn þurfa að stóla í auknum mæli á efnahagsleg eða 

pólitísk áhrif annarra áhrifavalda minnkar vald þeirra til að hafa einhliða áhrif en því meira vald 

sem þeir hafa yfir efnahagslegum og pólitískum úrræðum, því sterkari er staða þeirra í 

samningaviðræðum út á við (Levi, 1988, bls. 12-22). Sem dæmi um þetta má nefna hvernig styrkur 

Nicolás Maduro, forseta Venesúela, til viðskiptaviðræðna bæði í heimalandi sínu og á heimsvísu 

tók að hrynja eftir að hann missti pólitískan og efnahagslega stuðning. Þó svo að hann hafi ennþá 

fullt vald yfir eigin her hefur valdastaða hans veikst mikið við tap á efnahagslegum og pólitískum 

áhrifum. Lögmæti almennings í Venesúela gagnvart stjórnvöldum er í dag orðið lítið sem ekkert 

sem sést greinilega á því að glæpatíðni hefur margfaldast og milljónir manna hafa flúið landið 

undanfarið (PRI The World, 2019).  

Skortur á lögmæti veldur því þar af leiðandi að gríðarlega mikill kostnaður fer í hinn 

svokallaða viðskiptakostnað til þess að fylgjast með því að fólk fari eftir lögum og þvinga fólk til 

fylgni. Þannig minnkar til dæmis efnahagslegur styrkur Maduro enn meira því meiri þvingunum 

sem hann þarf að beita á almenning og þar með vald hans einnig. Sú staðreynd að Maduro hefur 

verið við völd í Venesúela síðan 2013 er gott dæmi um að hægt sé að stjórna með þvingunum 

einum og sér en það er mun auðveldara að stjórna ef lögmæti er til staðar, eins og Levi, Sacks og 

Tyler (2009) sem og Tyler (1990) benda á.  
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4. Skattsvik 

Skattsvik eru lögbrot sem hafa áhrif á þjóðarbúið í heild sinni. Þau hafa neikvæð áhrif á 

tekjudreifingu milli heimila auk þess sem þau geta veikt samkeppnisstöðu margra fyrirtækja. 

Skattsvik auka því á ójöfnuð og óréttlæti innan samfélagsins. Til skattsvika teljast bæði minniháttar 

brot jafnt sem stærri brot. Þegar skattsvik eru rannsökuð er mikilvægt að skoða bæði stöðu þeirra 

sem stunda þau, þ.e. hvort um kaupendur eða seljendur er að ræða, sem og umfang skattsvikana 

(Snorri Olsen, Indriði H. Þorkelsson, Skúli Eggert Þórðarson og Ólafur Páll Gunnarsson, 2004; 

Þorkell Sigurlaugsson o.fl., 2017). Samkvæmt Þorkeli Sigurlaugssyni o.fl. (2017, bls. 3) er hægt 

að skipta skattsvikum upp í fjóra mismunandi flokka:  

• Undanskot frá greiðslu virðisaukaskatts með því að vantelja skattskylda veltu eða oftelja 

innskatt.. 

• Undanskot frá greiðslu tekjuskatts af launum starfsmanna og launatengdum gjöldum; 

• Vantalinn tekjuskattur af atvinnurekstri vegna oftalins kostnaðar eða vantalinna tekna; 

• Vantalin eða vangoldin opinber gjöld, s.s. skattur af fjármagnstekjum eða skattaundanskot 

í tengslum við tekjur frá aflandssvæðum. 

 Norski hagfræðingurinn Agnar Sandmo (2005, bls. 643) heldur því fram að hagfræðilegar 

kenningar um skattsvik eigi ekki lengri sögu en aftur til árisins 1972 þó svo að eðlilega megi ætla 

að skattsvik hafi verið til staðar jafn lengi og skattar. Sandmo (2005) bendir á að greina þurfi á 

milli skattaundanskota (e. tax evasion) og skattahagræðinga (e. tax avoidance). Skattaundskot eru 

undantekiningalaust brot á lögum á meðan það getur verið hægt að forðast skatt á löglegan hátt 

með skattahagræðingum. Þeir sem stunda undanskot undan skatti eiga alltaf á hættu að vera 

gómaðir fyrir aðgerðir sínar á meðan þeir sem framkvæma skattahagræðingar á löglegan hátt þurfa 

ekki að hafa áhyggjur af því að nást fyrir aðgerðir sínar.  

Undanskot undan skatti er það þegar skattgreiðandi sleppir því að gefa upp skattskyldar 

tekjur, hvort sem það eru launatekjur eða fjármagnstekjur. Þegar skattgreiðandi forðast skatt með 

löglegum hætti gerir hann það með því að nýta sér smugur í kerfinu til þess að draga úr 

skattskyldum tekjum sínum, t.d. með því að breyta launatekjum í fjármagnstekjur sem eru 

skattlagðar lægra. Siðferðislega séð er það tæplega verra að stunda skattaundanskot en að forðast 

skatt með löglegum hætti. Það er því ekki alltaf samhengi milli þess sem er löglegt og þess sem er 

siðferðislegar rétt (Sandmo, 2005).  
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Þeir þættir sem geta haft áhrif á hvata fólks til þess að skjóta undan skatti eru m.a. sanngirni 

stjórnvalda, þ.e. hvað stjórnvöld bjóða upp á fyrir þá skatta sem þau innheimta, uppbygging 

skattakerfisins og hversu algeng skattsvik eru meðal annarra skattgreiðenda (Levi, 1988, bls. 48; 

Sandmo, 2005). Rannsókn Snorra Olsen o.fl. (2004) bendir til þess að vilji fólks til þess að svíkjast 

undan skatti fari eftir því hversu miklar líkurnar á því að nást eru. Aukin þekking og tækni í 

viðskiptaheiminum hefur gert það að verkum að skattsvik hafa breyst mikið undanfarin ár. Þaueru 

orðin flóknari og oft á tíðum erfiðari í framkvæmd en á sama tíma virðast þeir sem stunda þau gera 

það af meiri metnaði og á kerfisbundnari hátt sem gerir það að verkum að það getur verið erfiðara 

að rekja þau og líkurnar á að nást því minni þar sem þau eru vandlega framkvæmd (Þorkell 

Sigurlaugsson o.fl., 2017). 

 

4.1. Skattsvik á Íslandi – breytingar frá 1985.  

Nokkrum sinnum á síðustu áratugum hafa verið gerðar rannsóknir á skattsvikum hér á landi og 

samanburður gerður við önnur Norðurlönd. Skattsvikanefndir voru m.a. skipaðar á árunum 1984-

1986, 1992-1993, 1999-2000, 2002-2004 og nú síðast 2017. Nefndin sem skipuð var árin 1999-

2000 var þó frábrugðin hinum að því leyti að hún lagði áherslu á virðisaukaskatt í stað tekjuskatts. 

Skýrslur voru gerðar í kjölfar hverrar rannsóknar þar sem niðurstöður voru birtar (Snorri Olsen 

o.fl., 2004; Þorkell Sigurlaugsson o.fl., 2017). Árið 2013 skipaði ríkisskattstjóri einnig starfshóp 

til að skoða skattsvik og skattaundanskot en sá hópur birti ekki sérstaka skýrslu um niðurstöður 

sínar, en sú nefnd sem skipuð var 2017 notaðist við ýmsar niðurstöður þess starfshóps við vinnu 

sína (Þorkell Sigurlaugsson o.fl., 2017). 

Niðurstöður nefndarinnar sem starfaði 1984-1986 varðandi undanskot á skatti voru þær að 

dulin starfsemi væri af vergri landsframleiðslu um 5-7% og undanskot á söluskatti væri um 11%. 

Nefndin taldi að helstu ástæður skattsvika væru flókið og íþyngjandi skattkerfi. Nefndin sem sett 

var á fót 1992 komst að þeirri niðurstöðu að skattsvik væru lægri en gefið var út árið 1986, eða um 

4,25% af vergri landsframleiðslu fyrir árið 1992. Nefndin 1992-1993 benti á að samkvæmt 

skoðanakönnun sem gerð var væri meira en helmingur skattsvika rekjanlegur til byggingariðaðar 

og bifreiðaþjónustu en þær greinar voru einnig meðal líklegustu atvinnugreina árið 1986 til þess 

að skjóta tekjum sínum undan skatti. Líkt og fram kemur í skýrslunni frá 1986 benti nefndin frá 

1992-1993 á að skattsvik orsökuðust af háu skatthlutfalli, flóknu skattkerfi og skattalögum, 
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efnahagsörðugleikum og þjóðfélagslegri andstöðu við opinbera skattheimtu (Þorkell 

Sigurlaugsson o.fl., 2017). 

Nefndin sem sett var á fót árið 2002 lagðist ekki í sjálfstætt talnalegt mat en taldi þó út frá 

niðurstöðum fyrri athugana að tekjutap hins opinber vegna skattsvika væri um 8,5-11,5% af 

heildartekjum ársins 2003 eða 3,5-4,8% af vergri landsframleiðslu. Þessar tölur eru töluvert lægri 

en í öðrum OECD löndum á sama tíma. Samkvæmt rannsókn Schneider (2007) var tekjutap að 

meðaltali 16,3% af vergri landsframleiðslu fyrir 21 OECD land á tímabilinu 2002-2003. Ísland var 

ekki eitt þessara landa sem meðaltalið var reiknað fyrir. 

Nefndin taldi að breytingar á aðstæðum í efnahagslífinu, s.s. alþjóðavæðing hagkerfisins, 

væru helsta orsök skattsvika og að þessar breytingar opnuðu möguleika til frekari skattsvika. Bent 

var á að með möguleikanum á að stofna aflandsfélag væri hægt að selja innlenda þjónustu í nafni 

erlendra aðila og þannig komast framhjá skattinum sem og í gegnum eignarhaldsfélög á 

lágskattasvæðum. Ekki er hægt að flokka allar þessar fjármagnshreyfingar sem skattsvik þar sem 

ákveðið svigrúm virðist vera innan íslenska skattkerfisins til flutnings eigna á milli landa. Það er 

þó enginn vafi á því að hér er sniðganga skatts í öndvegi og markmiðið að komast hjá því að greiða 

eðlilegan skatt. Einnig bendir nefndin á að sérfræðiþekking og ráðgjöf um það hvernig hægt sé að 

komast framhjá skattinum hafi aukist (Snorri Olsen o.fl., 2004; Þorkell Sigurlaugsson o.fl., 2017).  

Nefndirnar sem gáfu út skýrslur sínar árin 1986, 1993 og 2004 gerðu jafnframt 

skoðanakannanir um skattsvik í þeim tilgangi að afla upplýsinga sem nýst gætu við mat á umfangi 

skattsvika (Snorri Olsen o.fl., 2004). Þessar skoðanakannanir voru að mörgu leyti svipaðar þeirri 

sem Gunnar Helgi Kristinsson lauk við núna árið 2019 en lögðu ekki jafn mikla áherslu á lögmæti 

og Gunnar Helgi gerir. Erfitt er þó að bera saman niðurstöður rannsóknar Gunnars Helga og 

rannsókna nefndanna þar sem oft er verið að miða við mislangt tímabil eða orðalag spurninganna 

ekki fullkomnlega sambærilegt. Hér má þó sjá einstaklega áhugaverða niðurstöðu úr spurningu 

sem var sambærileg varðandi það hvort fólk myndi nýta sér skattaundanskot ef þeim gæfist 

tækifæri til og hvernig sú skoðun hefur breyst meðal almennings síðan 1985.  
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Tafla 1: Ef þú ættir kost á tekjum sem þú þyrftir ekki að gefa upp til skatts, myndir þú þiggja þær? 

Svar: Árið 1985 Árið 1992 Árið 2003 Árið 2019 

Já 73,6% 71,2% 55,9% 21,1% 

Nei 14,7% 13,5% 31,5% 30,9% 

Fer eftir atvikum 11,7% 15,3% 12,6% 48,0% 
      

Gunnar Helgi Kristinsson, 2019; Snorri Olsen o.fl., 2004 

Út frá þessum niðurstöðum má ætla að það hafi farið stöðugt minnkandi að fólk hafi áhuga á að 

þiggja skattlausar tekjur þó því gefist kostur á því. Hlutfall þeirra sem svarar játandi hefur 

snarlækkað frá árinu 1985 og hlutfall þeirra sem svarar neitandi hækkað, en er þó svipað milli 

áranna 2003 og 2019. Hins vegar virðist vera orðið mjög algengt núna árið 2019 að það fari frekar 

eftir atvikum hvort fólk myndi þiggja slíkar tekjur en það hlutfall sem svaraði hvorki játandi né 

neitandi og myndi meta aðstæður hverju sinni er næstum helmingur þeirra sem svöruðu árið 2019 

en var vel undir 20% öll hin tímabilin. Fólk virðist því vera farið að hugsa sig betur um áður en 

það tekur slíka ákvörðun heldur en að segja strax já við slíkum tekjum.  

Þegar fólk var spurt í skoðanakönnuninni frá 2019 hvort það væri sammála því að borgarar 

ættu ekki að svíkjast undan skatti voru niðurstöður áhugaverðar í samanburði við spurninguna 

umhvað fólk teldi sig sjálft myndu gera ef því byðist tækifæri til þess. 71,7% svarenda voru mjög 

sammála því að það væri rangt að svíkjast undan skatti og 20,8% sögðust vera því nokkuð 

sammála. Það þýðir að 92,5% svarenda er annað hvort mjög eða nokkuð sammála því að borgarar 

ættu ekki að svíkjasta undan skatti (Gunnar Helgi Kristinsson, 2019). Fólk er því í dag meðvitað 

um rangsemi þess að svíkjast undan skatti þó svo að nánast helmingur svarenda myndi íhuga það 

og meta aðstæður hverju sinni, og einungis 30,9% myndi alls ekki þiggja óuppgefnar tekjur.  

Út frá þessum niðurstöðum og umfjöllun Gunnars Helga Kristinssonar og Indriða 

Indriðason (2018) sem og Tyler (1990) um hagsmunahegðun, þar sem ákvarðanir byggjast á eigin 

hagsmunum, má leiða líkur að því að viðurlögin við skattaundanskotum og/eða líkurnar á því að 

nást hafi aukist á árunum 1985–2019. Hagsmunahegðun byggir á því að líkur á því að fólk svindli 

byggist fyrst og fremst á þeim refsiaðgerðum sem tengjast þeim lögbrotum sem eiga við hverju 

sinni. Þannig minnkar hvati fólks til þess að svíkjast undan skatti ef líkurnar á því að það náist 

aukast og ef viðurlögin eru hert, en það er einmitt það sem hefur gerst. Fólk hefur í minni mæli 

svikist undan skatti án umhugsunar og fleiri myndu meta aðstæður hverju sinni. Þetta tengist 
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jafnframt hugmynd Gunnars Helga Kristinssonar (2018) um skynsemishegðun sem byggir á því 

að fólk taki ákvörðun út frá eigin hagsmunum en er óháð lögmæti. 

Þetta getur vel skýrt ástæðu þess að fólk hugsar sig betur um áður en það tekur ákvörðun 

um skattsvik og meti aðstæður hverju sinni. Snorri Olsen o.fl. (2004) benda á þetta í skýrslu sinni, 

að möguleikarnir á skattsvikum hafi aukist þar sem flækjustig skattalaga sé orðið meira, auk þess 

sem þekking manna á undankomuleiðum hefur aukist og t.d. eru til ýmsir ráðgjafar sem þekkja 

undankomuleiðir betur. Eins og ég kem einnig inn á hér að framan þurfa skattsvik að vera 

úthugsaðari og kerfisbundnari en áður til þess að komast hjá því að upp um þau komist, sem er 

sennilega önnur ástæða fyrir því að fólk hugsar sig betur um áður en það fremur slík brot og metur 

aðstæður út frá hverju atviki fyrir sig (Þorkell Sigurlaugsson o.fl., 2017).  

Samanburður á svörum þátttakenda kannananna varðandi nótulaus viðskipti er einnig 

áhugaverður, en nótulaus viðskipti flokkast einnig undir skattaundanskot. Þegar fólk var spurt í 

skoðanakönnuninni frá árinu 2019 hvort það teldi það rangt að stunda nótulaus viðskipti sögðust 

59,7% vera mjög sammála því að sú hegðun væri röng og 28,2% sögðust vera frekar sammála því 

að hún væri röng. 87,9% voru því í raun sammála því að einhverju leyti að rangt væri að eiga 

nótulaus viðskipti til að komast hjá því að borga virðisaukaskatt eða aðra skatta. Þegar fólk í sömu 

könnun var spurt hvort það hefði átt nótulaus viðskipti til að komast hjá því að borga 

virðisaukaskatt eða aðra skatta á undanförnum fimm árum kom í ljós að 57,3% höfðu aldrei á 

undanförnum fimm árum stundað slík viðskipti. 42,7% virðast þó einhvern tímann hafa stundað 

slík viðskipti en flestir þeirra einungis einu sinni, eða 14,7%. Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöður 

spurningarinnar. Eru þessar niðurstöður í nokkuð góðu samræmi við það sem fólk telur rétt og 

rangt þó svo að fleiri telji það rangt að einhverju leyti en hlutfall þeirra sem hefur aldrei stundað 

nótulaus viðskipti. 

 

Tafla 2: Hefur þú, á undanförnum 5 árum, stundað nótulaus viðskipti til þess að komast hjá því að borga virðisaukaskatt eða 

aðra skatta? 

Hversu oft Hlutfall svarenda  

Aldrei 57,3% 

Einu sinni 14,7% 

Tvisvar sinnum  10,4% 

3-4 sinnum 10,5% 

5 sinnum eða oftar 7,2% 
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Þessu til samanburðar má skoða niðurstöður kannana nefndanna sem störfuðu á árunum 1985, 

1993 og 2003 um svipað efni en í þeim könnunum var spurt hvort viðkomandi hafi á síðustu 12 

mánuðum greitt einhverjum fyrir vöru eða þjónustu sem hann teldi að hefði ekki eða myndi ekki 

vera gefin upp til skatts? Einungis voru gefnir já eða nei svarmöguleikar. Eftirfarandi voru 

niðurstöður þessara kannana: 

Tafla 3: Hefur þú á síðustu 12 mánuðum greitt einhverjum fyrir vörur sem þú telur að hafi ekki eða muni ekki vera gefin upp til 

skatts? 

Svar: Árið 1985 Áríð 1992 Árið 2003 

Já 15,9% 23,1% 15,8% 

Nei 84,1% 76,9% 84,2% 
(Snorri Olsen o.fl., 2004) 

Niðurstöðurnar úr könnun Gunnars Helga frá 2019 eru sem fyrr segir ekki almennilega 

sambærilegar niðurstöðum fyrri kannananna þriggja þar sem svarmöguleikar eru ekki þeir sömu 

og miðað er við fimm ára tímabil árið 2019 en 12 mánaða tímabil hin þrjú árin. Hugsanlegt er að 

það hafi færst í aukana að fólk hafi á einhverjum tímapunkti stundað nótulaus viðskipti en það er 

þó ekki hægt draga ályktun út frá þessum niðurstöðum þar sem þær eru ekki nægilega 

sambærilegar. Þessar niðurstöður eru þó áhugaverðar og fengu því að fylgja með.  
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5. Lögmæti og skattgreiðslur 

Það er enginn vafi á því að fólk vill í flestum tilfellum ekki borga meira en því ber að borga, 

sérstaklega þegar kemur að skattgreiðslum. Það hafa því verið fundin upp ýmis kerfi til þess að 

lágmarka skattgreiðslur. Efnameiri skattgreiðendur hafa lengi notað slík kerfi en undanfarin ár 

hefur hinn meðaltekjumaður byrjað að nota slík kerfi í auknum mæli. Oft liggur vafi á því hvort 

skattgreiðendur séu að nota þessi kerfi til þess að lágmarka skattgreiðslur sínar löglega eða 

ólöglega. Þau kerfi þar sem komist er hjá skattgreiðslum á ólöglegan hátt segir Murphy (2005) 

vera ágengar skattaáætlanir (e. aggressive tax planning). 

Skattayfirvöld hafa þurft að leggja meiri vinnu í að fylgjast með þessum ólöglegu kerfum 

við undankomu skatts meðal almennings. Mörg ríki hafa farið í herferð til þess að reyna draga úr 

þessum verknaði. Hins vegar getur í sumum tilfellum verið erfitt að átta sig á því hvort 

skattgreiðendur nýti sér kerfi á ólöglegan hátt meðvitað eða ómeðvitað. Sem dæmi fóru áströlsk 

skattayfirvöld í herferð gegn ólöglegum skattkerfum á 10. áratug 20. aldarinnar. Árið 1998 ákváðu 

skattayfirvöld þar síðan að setja viðurlög gegn slíkum brotum. Þá kom í ljós að stór hluti þeirra 

sem höfðu svikist undan skatti sögðust hafa gert það ómeðvitað eftir ráðleggingum endurskoðenda 

og héldu því að þau væru að borga minni skatt á löglegan hátt (Murphy, 2005). Sama kemur fram 

í skýrslu nefndar um skattsvik á Íslandi sem gerð var á árunum 2002-2004. Þar segir að ráðgjafar 

séu ábyrgir fyrir skattsvikum í mörgum tilfellum og að mikilvægt sé að framtalsgerð þeirra verði 

gerð skýrari (Snorri Olsen o.fl., 2004).  

Þetta býr til vandamál fyrir skattayfirvöld sem vilja varðveita lögmæti meðal almennings, 

en sjálfviljug löghlýðni og lögmæti er gríðarlega mikilvægt þegar það kemur að skattainniheimtu. 

Til þess að tryggja tekjur til ríkisins er mjög mikilvægt að gott skattkerfi sé til staðar sem virkar 

vel til langs tíma og til þess að takmarka viðskiptakostnað þarf kerfið að byggjast upp á stöðugu 

lögmæti og sjálfviljugri hlýðni borgaranna. Þegar borgurum er refsað fyrir skattsvik við aðstæður 

þar sem þeir voru ómeðvitaðir um að þeir væru að brjóta af sér er hætta á því að þeir missi traust 

til stjórnvalda og þar með hið gildisbyggða lögmæti sem síðan hefur þá áhrif á lögmætishegðun 

þeirra, eins Levi, Sacks og Tyler (2009) benda á. Stjórnvöld þurfa því að finna leið til þess að refsa 

þeim sem svíkjast undan skatti á réttan hátt þannig að viðkomandi hópur telji viðurlögin sanngjörn 

og raunhæf. Annars er hætta á að almenningur snúist upp á móti hinu opinbera og stjórvöld tapi 

þar með mikilvægu lögmæti (Murphy, 2005). Kenning Tyler (1990) um málsmeðferðaréttlæti, eins 
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og fjallað er um hér að framan, útskýrir vel hvernig ósanngjörn málsmeðferð (að mati borgara) 

hefur áhrif á lögmæti og vilja almennings til að framfylgja skattalögum sem og öðrum lögum. 

 

5.1. Hvað fær fólk til að borga skatta? 

Eins og ítrekað hefur verið í þessari ritgerð er það mikilvægt fyrir stjórnvöld að búa til hlýðni 

meðal almennings þegar kemur að greiðslu skatta sem og að sjá til þess að viðhalda henni. En 

hvernig er hægt að búa til löghlýðni meðal heillrar þjóðar?  

Það er staðreynd að það er sama hvaða aðferðum stjórnvöld beita, þau munu aldrei geta 

komið á 100% löghlýðni. Þegar kemur að skattgreiðslum eru alltaf einhverjir fríþegar (e. free-

riders) sem komast upp með að borga ekki skatta og lifa á skattgreiðslum annarra (Levi, 1988, bls. 

49). Þetta á einnig við í þeim tilfellum þar sem þvingunum og valdi er beitt til að þvinga borgara 

til hlýðni, en þvinganir eru ein af þeim þrem aðferðum sem Levi (1988, bls. 50) talar um sem 

stjórnvöld geta gripið til til þess að fá fólk til þess að greiða skatta. Þessi aðferð er kostnaðarsöm 

fyrir ríki og því ekki sú ákjósanlegasta. Auk þess næst aldrei 100% hlýðni meðal almennings með 

þvingunum nema lögreglumaður standi á hverju horni og umboðsmaður ríkis sé undir hverju rúmi 

(Levi, 1988, bls. 49-50), sem er auðvitað ekki raunhæft. Það er staðreynd að sjálfviljug hlýðni 

kemur alltaf best út fyrir ríki og er bæði hagkvæmust og árangursríkust til langtíma.  

 Hugmyndafræðileg hlýðni er ein aðferð sem stjórnvöld geta beitt til þess að fá borgara til 

að greiða skatta án þvingana. Það eru þó skiptar skoðanir á þessari aðferð samkvæmt Levi (1988, 

bls. 52) og á því hversu vel hún virkar. Í grófum dráttum snýst aðferðin um að sannfæra borgarana 

um að greiðsla skatta sé hið rétta og að sanngirni sé höfð að leiðarljósi við innheimtu skatta. Við 

notkun þessarar aðferðar má sjá hvar stjórnvöld beita hugmynd Foucault (1978/1990) um líf-vald. 

Levi (1988, bls. 52) vill þó meina að það sem hafi mest áhrif á innheimtu skatta og þann kostnað 

sem því fylgir að fá fólk til að greiða skatta sé hálf-sjálfviljug löghlýðni eins og fjallað er um hér 

að framan. 

 Venjulega eru skattalög sett til langstíma og getur því verið munur á vilja borgara til að 

greiða skatta milli tímabila. Þegar skattgreiðendum finnst þeir ekki vera að fá það fyrir 

skattpeninga sína sem stjórnvöld hafa lofað minnkar vilji fólks til að greiða skatta og skattsvik 

verða vinsælli. Þetta verður svo að ákveðinni keðjuverkum, þegar fólk byrjar að svíkjast undan 

skatti vegna ósættis við afköst ríkis hefur það áhrif á þá sem enn eru sáttir við að borga skatta en 

vilja ekki greiða skatta ef aðrir komast upp með að borga ekki (Levi, 1988, bls. 48-50). Þetta virkar 
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mjög svipað og vítahringur spillingar innan samfélagsins (Levi, Sacks og Tyler, 2009). Til þess að 

viðhalda hálf-sjálfviljugri löghlýðni er því mikilvægt að viðhalda trausti almennings gagnvart 

heiðarleika stjórnvalda og sýna fram á að skattakerfið sé sanngjarnt, að borgarar fái það fyrir 

skattgreiðslur sínar sem þeim er lofað. Þó svo að stjórnvöld geti sætt sig við að lítið hlutfall svíkist 

undan skatti þurfa þau að passa að meirihluti borgara greiði skatta og til þess þurfa þau á hinni 

skilyrtu löghlýðni að halda þar sem borgarar borga skatta vegna þess að þeir telja aðra borgara 

gera hið sama (Levi, 1988, bls. 48-50). Niðurstöður rannsóknar Gunnars Helga (2019) styðja þessa 

kenningu Levi (1988) en þar má sjá sterkt samband milli þess að þeir sem trúa því að aðrir svíkist 

undan skatti séu líklegri til að svíkjast sjálfir undan skatti. Þessar niðurstöður verða settar fram og 

útskýrðar frekar í kafla 6.1. 

 

5.2. Kynjatengt lögmæti 

Í gegnum tíðina hefur stjórnsýslan verið einstaklega kynjaskipt og mikil karlagrein. Ekki er nóg 

með að stjórnsýslan hafi verið meira og minna byggð upp af karlmönnum heldur hefur hún einnig 

tekið þátt í að byggja upp og viðhalda ákveðnum pólitískum og efnahagslegum forréttindum fyrir 

karlkynsþegna samfélagsins. Þetta hefur breyst mikið í átt til hins betra á seinni hluta 20. aldarinnar 

og á þeirri 21. þó enn megi sjá ýmis merki um þessi áhrif, þá sérstaklega meðal minnihlutahópa 

(Bearfield, 2009; McGuire, 2011; Stivers, 2002). Samkvæmt Stivers (2002, bls. 3-4) hefur þessi 

kynjaskipting í stjórnsýslunni áhrif kynajskiptingu í samfélaginu sem og það að viðhalda ákveðinni 

kynjatengdri ímynd meðal almennings. Þessi kynjaskipta ímynd hefur síðan áhrif á það hvernig 

fólk upplifir sjálft sig og stöðu sína innan samfélagsins. Stivers (2002, bls. 2-3) telur að þau 

vandamál sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa þurft að díla við í tengslum við lögmæti í gegnum 

tíðina megi ekki síður rekja til kynjamismununar innan opinberrar stjórnsýslu heldur en 

óásættanlegra aðgerða stjórnvalda. Með þetta í huga er áhugavert að skoða hvort munur sé á 

lögmæti milli kynja þegar kemur að skattagreiðslum.  

Konur hafa gjarnan verið tengdar við störf inn á heimilinu og er frekar búist við því að 

karlmenn taki þátt í pólitík og sjái um efnahagslegu þættina (Stivers, 2002, bls. 3). Út frá þessu má 

búast við því að karlmenn séu líklegri en konur til þess að svíkjast undan skatti þar sem þeir sjá 

frekar um viðskipti utan heimilisins. Á Íslandi er jafnrétti kynjanna hins vegar eitt það hæsta í 

heimi (Cann, 2018) og má því ætla að þau vandamál sem Stivers (2002) talar um varðandi lögmæti 

tengt kynjamisrétti sé ekki jafn áberandi hér á landi og í öðrum löndum. Í kafla 6.3. er farið yfir 
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það hvort munur sé á lögmæti kynjanna hér á landi út frá niðurstöður rannsóknar Gunnars Helgar 

Kristinssonar (2019).  

Þegar mikið kynjamisrétti er innan stjórnvalda má búast við meiri óánægju meðal 

almennings gagnvart stjórnvöldum, sem dregur úr lögmæti, eins og Levi, Sacks og Tyler (2009), 

Murphy (2005), Tyler (1990) og fleiri benda á. Þar af leiðandi má búast við minna lögmæti meðal 

almennings þar sem kynjaskipting er mikil hjá hins opinbera. Í þessu rannsóknarverkefni verður 

þetta þó einungis skoðað með Ísland í huga þar sem jafnrétti kynjanna er sérstaklega mikið og er 

Ísland því ekki marktækt land til þess að sanna þetta samhengi.  

 

5.3. Lögmæti eftir aldri 

McLean, Wolfe og Pratt (2019) segja lögmætishegðun fólks oft breytast eftir því sem það eldist. 

Hins vegar segja þeir það vera misjafnt hvort hún breytist til hins betra eða til hins verra auk þess 

sem ekki er nákvæmlega vitað hvað veldur slíkum breytingum þegar fólk eldist. Þeir benda á að 

nauðsynlegt sé að skilja hvað hefur áhrif á lögmætishegðun fólks almennt til þess að hægt sé að 

átta sig á hvað veldur breytingum á lögmætishegðun fólks eftir aldri. McLean, Wolfe og Pratt 

(2019) vitna mikið í Tyler (1990) en hann fjallaði m.a. um lögmæti út frá málsmeðferðarréttlæti, 

eins og áður hefur verið fjallað um í þessari ritgerð. Vilja þeir meina að fólk sé líklegra til að fara 

eftir lögum og reglum ef því finnst hið opinbera vera sanngjarnt í vinnubrögðum sínum.  

Út frá þessu má ætla að það sé ekki aldur sem hefur áhrif á lögmætishegðun heldur 

aðstæður í samfélaginu hverju sinni, en samkvæmt McLean, Wolfe og Pratt (2019) spilar aldur inn 

í lögmætishegðun. McLean, Wolfe og Pratt (2019) benda á að tilfinningasemi og sjálfstjórn hafi 

mikil áhrif á lögmæti fólks en þetta eru einmitt þættir sem þroskast með fólki og hefur aldur því 

áhrif á þá. Tilfinningarsemi hefur mikil áhrif á það hvernig fólk skynjar málsmeðferðarréttlæti og 

hefur þar með áhrif á sjálfviljuga hlýðni, fólk sem er tilfinningalega óstöðugt finnst kerfið oft halla 

á sig og vera ósanngjarnt á meðan fólk sem er tilfinningalega stöðugt er líklegra til að upplifa meiri 

sanngirni. Sjálfstjórn segja þeir svo hafa áhrif á það hvernig fólk metur réttlætingu 

lögregluyfirvalda, þ.e. að fólk með lélega sjálfsstjórn eigi það til að vanmeta réttlætingu 

lögregluyfirvalda (McLean, Wolfe og Pratt, 2019).   

Í kafla 6.4. verður það skoðað hvort munur sé á lögmætihegðun Íslendinga og viðhorfi 

þeirra til skattalaga út frá aldri.   
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6. Niðurstöður rannsóknar á vilja skattgreiðenda til að greiða 

skatta 

Hér að aftan verður greint frá helstu niðurstöðum skoðanakannanar Gunnars Helga Kristinssonar 

(2019) og þær greindar í samhengi við umfjöllunina hér að ofan. Eins og áður hefur verið greint 

frá voru gögn unnin í SPSS og síðan notast við aðgerðabindingu við skilgreiningu niðurstaðna.  

 

6.1. Tilgátan um skilyrta löghlýðni. 

Skoðanakönnun Gunnars Helga Kristinssonar (2019) kannar hvort tengsl séu á milli þess að fólk 

telji aðra svíkjast undan skatti og þess að það myndi sjálft svíkjast undan skatti. Í könnuninni setur 

Gunnar Helgi (2019) upp þessa sögu:  

Hugsum okkur að þér byðist tækifæri til að bæta þinn hag verulega í viðskiptum við verktaka í 

þinni heimabyggð, án þess að þú tækir með því neina raunverulega áhættu. Þú gætir sparað þér 

útgjöld sem þig munaði verulega um með því að borga nótulaust, í reiðufé.  

Hann spyr svo eftirfarandi spurninga: 

1. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir nýta þér slíkt tækifæri? 

2. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú, miðað við frásögnina, að aðrir skattgreiðendur hafi 

nýtt sér tækifæri til að skjóta undan skatti? 

Svarendur svöruðu á skalanum 0 – 10 þar sem 0 þýðir mjög ólíklegt og 10 þýðir mjög líklegt. 

Tilgátan mín er sú að kenning Levi (1988) um skilyrta löghlýðni standist, þ.e. að þeir sem telja 

aðra svíkjast undan skatti séu líklegri til þess að svíkjast sjálfir undan skatti. 
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Niðurstöður: 

 

Mynd 3: Hversu líklegt eða ólíklegt er að svarendur myndu sjálfir eiga nótulaus viðskipti? 

N = 2762 

Hér má sjá að dreifni er nokkuð mikil. Tíðasta svarið er hvorki líkleg né ólíklegt (svar 5). Fólk 

virðist því vera óvisst hvort það myndi grípa ofangreint tækifæri eða ekki en það er í samræmi við 

það sem þátttakendur svöruðu eftirfarandi spurningu í sömu könnun: „Ef þú ættir kost á tekjum 

sem þú þyrftir ekki að gefa upp til skatts myndir þú þá þiggja þær?”. Þar svöruðu flestir að þeir 

myndu meta aðstæðu hverju sinni, sjá töflu 1 í kafla 4.1. 
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Mynd 4: Hversu líklegt eða ólíklegt telja svarendur að aðrir skattgreiðendur myndu eiga nótulaus viðskipti? 

N = 2763. 

Hér er dreifni mun minni en í spurningunna að ofan. Hér virðist meirihluti svarenda telja að aðrir 

myndu grípa ofangreint tækifæri. Stöplaritin fyrir spurningarnar tvær eru því mjög ólík, minnihluti 

telur sjálfan sig líklegan til að svíkjast undan skatti miðað við fyrirframgefið dæmi en meirihluti 

svarenda telur að aðrir myndu svíkjast undan skatti við sömu aðstæður.  

Þýðir þetta að kenning Levi (1988) um skilyrta löghlýðni stenst ekki? Svarið er nei, það 

þarf ekki að vera. Þó svo að stöplaritin og dreifing svara séu mjög ólík þýðir það ekki endilega að 

ekki sé fylgni milli þess að fólk sem telur aðra svíkjast undan skatti sé sjálft líklegt til að svíkjast 

undan skatti. Til þess að prófa tilgátuna er nauðsynlegt að bera saman þá fylgni sem er milli svara 

svara við ofangreindum spurningum og hef ég því sett upp fylgnirit fyrir spurningarnar.  
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Mynd 5: Fylgnirit fyrir skilyrta löghlýðni 

Á þessari mynd sést fylgni breytanna tveggja, hvort að fólk sem telur að aðrir svíkist undan skatti 

telji sjálft sig einnig líklegt til að svíkjast undan skatti fái það tækifæri til. Þegar fylgni fylgnistuðull 

er skoðaður sést að r = 0,456 . Pearson r lýsir tengslum tveggja breyta og tekur gildi á bilinu -1 til 

1 þar sem -1 þýðir fullkomin neikvæð fylgni og 1 fullkomin jákvæð fylgni. Sé r = 0 þýðir það að 

um enga fylgni sé að ræða. Því nær 1 eða -1 sem r er, því meiri fylgni (Pollock og Edwards, 2019, 

bls. 241). Hér er því hægt að segja að um fylgni sé að ræða auk þess sem SPSS staðfestir að um 

marktæka fylgni sé að ræða í þessum niðurstöðum. 

Ekki er þó hægt að nota fylgnistuðul einan og sér til þess að draga ályktun um 

orsakasamband þess að fólk sem telur aðra svíkjast undan skatti svíkist sjálft undan skatti. Aðrir 

þættir geta einnig haft áhrif á ákvörðun fólks, t.d. hafa viðurlög við skattabrotum einnig áhrif á 

ákvörðun fólks varðandi skattaundanskot. Þessi niðurstaða er samt sem áður gagnleg til þess að 

styðja við kenningu Levi (1988) um skilyrta löghlýðni en hún segir okkur ekkert um þau áhrif sem 

viðurlög við skattaundanskotum hafa á fólk, enda kallar Levi (1988) þessa gerð löghlýðni einnig 

hálf-sjálfviljuga löghlýðni.  
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Krosstöflugreining:  

Til gamans hef ég einnig sett niðurstöðurnar upp í krosstöflu (e. crosstabs) þar sem hægt er að bera 

saman hversu margir af þeim sem svöruðu óháðu breytunni svöruðu háðu breytunni á tiltekin hátt.  

 

Tafla 4:Krosstöflugreining fyrir skilyrta löghlýðni. 

 

Að aðrir skjóti undan skatti er hér óháða breytan og að svíkjast sjálfur undan skatti háða breytan, 

þ.e. hún er háð því hvort viðkomandi telji aðra svíkjast undan skatti eða ekki. Taflan sýnir að stór 

hluti þeir sem svöruðu fyrri spurningunni með því að þeir teldu líklegt, frekar líklegt, eða mjög 

líklegt að þeir sjálfir myndu svíkjast undan skatti svöruðu því til í seinni spurningunni að þeir teldu 

líklegt að aðrir skattgreiðendur myndu svíkjast undan skatti. Á töflunni sést að flestir þeir sem 

svara því að það væri mjög líklegt (svar 10) að þeir myndu sjálfir eiga nótulaus viðskipti miðað 

við dæmið hér að ofan svara því einnig að þeir teldu mjög líklegt (svar 10) að aðrir myndu eiga 

nótulaus viðskipti við slíkar aðstæður. Þeir sem töldu mjög og frekar ólíklegt (svör 0, 1, 2, og 3) 

að þeir myndu sjálfir eiga nótulaus viðskipti svara flestir hvorki né (svar 5) eða öðru hvoru megin 

við það (svör 4 og 6) varðandi það hvort þeir telji að aðrir myndu nýta sér slíkt tækifæri. Hér er 

háða breytan hvort að viðkomandi myndi nýta sér tækifærið eða ekki. Tíðasta samband breytanna 

er þar sem svarendur svara báðum spurningum hvorki né (svar 5). Samkvæmt því má ætla að þeir 

sem eru óvissir hvort aðrir myndu eiga í nótulausum viðskiptum séu einnig óvissir hvort þeir sjálfir 

myndu þiggja slíkt tækifæri.  

Það var stór hluti sem taldi að aðrir myndu eiga nótulaus viðskipti til að komast hjá því að 

greiða skatta þó svo að þeir teldu sjálfa sig ólíklega til þess. Þó svo að könnunin sé nafnlaus má 

gera ráð fyrir að einhver hluti svarenda sé ekki 100% heiðarlegur og sé ekki tilbúinn að viðurkenna 
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að þeir myndu sjálfir svíkjast undan skatti hefðu þeir tækifæri til þess. Það eru því líkur á að í 

raunveruleikanum myndi aðeins stærra hlutfall nýta sér tækifæri til að eiga nótulaus viðskipti ef 

þeir hefðu tök á, heldur en segist myndu gera svo í ofangreindum niðurstöðum. 

Þessar niðurstöður styðja kenninu Levi (1988) um skilyrta löghlýðni sem byggist á því að 

fólk þurfi að trúa því að aðrir skattgreiðendur standi skil á sínum sköttum til þess að vilja sjálft 

greiða skatta í tilfellum þar sem það gæti komist hjá því. Þar með hefur tilgáta mín um skilyrta 

löghlýðni verið sönnuð. 

 

6.2. Traust svarenda til stjórnmála  

Í rannsókn Gunnars Helga Kristinssonar er traust til opinberra stofnanna kannað og eru niðurstöður 

áhugaverðar með tilliti til skoðana manna á skattalögum og vilja fólks til að greiða skatta. Þar sem 

Íslendingar virðast almennt meðvitaðir um óréttmæti þess að svíkjast undan skatti og almennt vera 

tilbúnir til þess að fara eftir skattalögum þá má leiða líkur að því, útfrá umfjölluninni hér að ofan 

um málsmeðferðaréttlæti, réttlætingu stjórnvalda og mikilvægi trausts og trúverðuleika hins 

opinbera, að traust almennings til stjónvalda sé nokkuð mikið hér á landi. Hins vegar þegar 

niðurstöður skoðanakannanarinnar eru skoðaðar hvað varðar traust almennings til Alþingis, 

stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka kemur í ljós að traust er ekki jafn mikið og ætla mætti. Hér 

að neðan má sjá niðurstöður skoðanakannanarinnar hvað varðar traust svarenda til Alþingis, 

stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka. Í könnuninni var spurt:  

Hversu mikið traust berð þú til eftirfarandi stofnana eða aðila? 0 þýðir að þú treystir þeim alls 

ekki og 10 að þú treystir þeim fullkomlega. Hversu mikið traust berð þú til... 

1. Alþingis? 

2. Stjórnmálamanna? 

3. Stjórnmálaflokka? 

Svarendur svöruðu á skalanum 0 – 10 þar sem 0 þýðir að alls ekkert traust og 10 fullkomið traust.  
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Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: 

 

Mynd 6: Hversu mikið traust berðu til Alþingis? 

N = 2813 

 

Mynd 7: Hversu mikið traust berðu til stjórnmálamanna? 

N = 2801 
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Mynd 8: Hversu mikið traust berðu til stjórnmálaflokka? 

N = 2794 

Þessar niðurstöður benda til þess að almenningur hafi fremur lítið traust til Alþingis, 

stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka. Af þessu þrennu virðist fólk bera mest traust til Alþingis 

þó það traust sé ekki mikið samkvæmt þessum niðurstöðum. Samkvæmt Gunnari Helga 

Kristinssyni og Sjöfn Vilhelmsdóttur (2018) er gengið útfrá því að í vestrænum ríkjum beri 

almenningur almennt traust til opinberra stofnanna og aðila og eigi í jákvæðum samskiptum við 

ríkisvaldið. Í ljósi þess að Ísland flokkast undir það að vera vestrænt ríki koma niðurstöður 

varðandi traust svarenda til ofangreindra stjórnvalda sérstaklega á óvart. Gunnar Helgi og Sjöfn 

(2018) taka dæmi um fleiri skoðanakannanir, þar á meðal árlega könnun Gallup, sem sýna fram á 

svipaðar niðurstöður og gögnin hér að ofan, að Íslendingar beri lítið traust til ríkisvaldsins. Lítið 

traust virðist til að mynda vera á Íslandi til bæði löggjafavaldsins sem og til fjármálastofnana. 

Meirihluti þjóðarinnar telur að mikil spilling eigi sér stað innan stjórnkerfisins. Allt bendir til þess 

að það sem veldur þessu sé fjármálahrunið sem átti sér stað árið 2008, traust til stjórnkerfisins 

virðist enn ekki hafa náð sér á strik eftir hrunið. Mikilvægt er þó að benda á að þetta á ekki við um 
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allar opinberar stofnanir, en mikið traust er meðal almennings á Íslandi til lögreglu, 

heilbrigðiskerfisins og dómsvaldsins. (Gunnar Helgi Kristinsson og Sjöfn Vilhelmsdóttir, 2018). 

Hér að neðan hefur traust til Alþingis, stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka verið borið 

saman við svör fólks við því hvort það myndi þiggja óuppgefnar tekjur, gæfist þeim kostur á. 

Traust til Alþingis, stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka eru hér óháðu breyturnar og er háða 

breytan eftirfarandi: 

Ef þú ættir kost á tekjum sem þú þyrftir ekki að gefa upp til skatts, myndir þú þiggja þær? 

Svar möguleikar voru eftirfarandi: 

1. Já 

2.  Nei 

3. Fer eftir aðstæðum 

 
Tafla 5: Krosstöflugreining í prósentum  fyrir traust til Alþingis og óuppgefna tekjur. 

Svar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SAMTALS 

Já 15,9% 16,9% 12,5% 11,3% 12,0% 9,0% 7,4% 5,9% 7,2% 1,3% 0,8% 100% 

Nei 12,3% 13,0% 12,2% 11,2% 9,7% 12,8% 6,8% 11,3% 6,7% 3,0% 1,0% 100% 

Fer eftir aðstæðum 7,2% 13,9% 12,5% 13,6% 10,6% 13,6% 10,5% 9,5% 6,1% 1,5% 1,1% 100% 

 

 
Tafla 6: Krosstöflugreining í prósentum  fyrir traust til stjórnmálamanna og óuppgefnar tekjur. 

 

Tafla 7: Krosstöflugreining í prósentum  fyrir traust til stjórnmálaflokka og óuppgefnar tekjur. 

 

Svar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SAMTALS 

Já 15,6% 20,3% 14,9% 13,1% 9,2% 13,1% 5,4% 5,1% 2,8% 0,5% 0,0% 100% 

Nei 12,8% 19,3% 15,3% 9,9% 7,9% 11,8% 8,1% 8,7% 4,9% 0,8% 0,5% 100% 

Fer eftir aðstæðum 9,9% 19,7% 15,3% 13,4% 10,7% 14,9% 7,1% 5,5% 2,0% 0,8% 0,6% 100% 

Svar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SAMTALS 

Já 18,5% 22,6% 12,9% 11,8% 11,6% 8,5% 6,2% 3,6% 3,9% 0,5% 0,0% 100% 

Nei 15,3% 19,2% 13,8% 9,6% 8,9% 13,5% 5,9% 7,7% 4,2% 1,2% 0,7% 100% 

Fer eftir aðstæðum 14,3% 19,7% 14,7% 13,6% 8,5% 15,5% 5,8% 4,7% 2,1% 0,6% 0,5% 100% 
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Á þessum töflum sést að þeir fáu sem viðurkenna fullkomið traust (svar 10) eða nær fullkomið 

traust (svör 7 - 9) til ofangreindra stjórnvalda eru hlutfallslega ólíklegri en aðrir til þess að svara 

beint út ,,já” að þeir myndu þiggja óuppgenar tekjur. Að sama skapi eru þeir sem bera alls ekkert 

traust (svar 0) eða frekar lítið traust (svör 1 - 3) hlutfallslega líklegri til að svara spurningunni um 

óuppgefnar tekjur játandi.  

 

6.3. Viðhorf til skattalaga út frá kyni 

Íslendingar virðast samkvæmt könnun Gunnars Helga Kristinssonar (2019) almennt vera 

meðvitaðir um rangsemi þess að svíkjast undan skatti og meirihluti Íslendinga virðist aldrei hafa 

stundað skattaundanskot af neinu tagi. Út frá þeirri staðreynd að jafnrétti kynjanna er mjög hátt 

hér á landi (Cann, 2018) er mín tilgáta sú að á Íslandi sé ekki mikill munur milli karla og kvenna 

þegar kemur að viðhorfi til skattalaga og lögmætishegðun tengdrar sköttum.  

 

Mynd 9: Er rangt að eiga nótulausum viðskipti? 
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Mynd 10: Hversu oft hefur þú átt í nótulausum viðskiptum? – skipt eftir kyni. 

 
Mynd 11: Myndir þú þiggja óuppgefnar tekjur? – skipt eftir kyni.  
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Enginn munur virðist vera á skoðunum karla og kvenna þegar fólk var spurt um rangsemi 

skattaundanskota. Samkvæmt könnuninni stunda konur hins vegar sjaldnar nótulaus viðskipti en 

karlar, en stærra hlutfall karla virðist hafa stundað nótulaus viðskipti á undanförunum fimm árum 

til þess að komast hjá því að greiða virðisaukaskatt eða aðra skatta. Þetta er í samræmi við það sem 

Stivers (2002) fjallar um varðandi kynjaskiptingu í samfélaginu. Þar sem jafnrétti kynjanna er eitt 

það hæsta í heimi hér á landi (Cann, 2018) má reikna með að sá munur sem sést milli kynjanna 

hér á landi hvað varðar skattsvik sé töluvert hærri í öðrum löndum.  

Þann mun sem sjá má á milli kynjanna hér á landi má jafnframt rekja til þess að, eins og 

fyrri nefndir komust að, stór hluti skattsvika er rekjanlegur til byggingariðaðar og bifreiðaþjónustu 

(Þorkell Sigurlaugsson o.fl., 2017), en í þeim greinum er líklegra að finna karla en konur að 

störfum. Það er í samræmi við þessar niðurstöður. Samanstandi heimilishald af karli og konu eru 

það einnig oft karlmenn sem sjá um þætti í tengslum við byggingariðnað og bifreiðaþjónustu inn 

á heimilunum. Konur virðast hins vegar ekki ólíklegri en karlmenn til þess að svíkjast undan skatti 

eigi þær kost á tekjum sem ekki þarf að gefa upp til skatts. Konur virðast þó örlítið líklegri til að 

meta aðstæður hverju sinni heldur en að stökkva beint á slíkt tækifæri.  

Þar sem einungis smávægilegur munur sést milli karla og kvenna í þessum niðurstöðum 

vil ég meina að þær styðji tilgátu mín standist um að lítill munur sé milli karla og kvenna hér á 

landi þegar kemur að lögmæti í tengslum við skatta. 

 

6.4. Viðhorf til skattalaga út frá aldri 

Talsvert meiri munur virðist vera á milli aldurshópa þegar kemur að viðhorfi til skattalaga heldur 

en á milli kynja. Hér hafa niðurstöður varðandi viðhorf fólks til skattalaga verið brotnar niður eftir 

aldri svarenda.   

 

 



 
 

55 

 
Mynd 12: Er rangt að eiga í nótulausum viðskiptum til að komast hjá því að borga virðisaukaskatt eða aðra skatta? 

– skipt í 4 aldursbil. 

 

 

Mynd 13: Hversu oft hefur þú átt í nótulausum viðskiptum? – skipt í 4 aldursbil 
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Hér má sjá að það virðist vera sjáanlegur munur á skoðunum fólks varðandi skattsvik í formi 

nótulausra viðskipta eftir aldurshópum. Þannig virðist sem yngsta kynslóð úrtaksins hafi minna á 

móti skattsvikum á borð við það að eiga í nótulausum viðskiptum til að komast hjá virðisaukaskatti 

eða öðrum sköttum. Elsta kynslóðin virðist hins vegar mjög meðvituð um rangsemi slíkra aðgerða. 

Þessar niðurstöður styðja kenningu McLean, Wolfe og Pratt (2019) um það að tilfinningasemi og 

sjálfstjórn hafi áhrif á lögmætishegðun fólks. Samkvæmt þeim verður fólk tilfinningalega stöðugra 

eftir því sem það eldist og eins og sjá má á þessum niðurstöðum virðist áhugi fólks á því að svíkjast 

undan skatti minnka eftir því sem það eldist. Samkvæmt skoðanakönnuninni virðist eldra fólk samt 

sem áður oftar hafa stundað slík viðskipti á síðastliðnum 5 árum þar sem yngsta kynslóðin er sú 

kynslóð þar sem hlutfallslega flestir miðað við aðra aldurshópa hafa aldrei stundað nótulaus 

viðskipti. Það ósamræmi við meðvitund fólks á rangsemi skattsvika sem hér sést má hugsanlega 

skýra með því að eldra fólk stundi viðskipti í meiri mæli en yngra fólk og fær því töluvert fleiri 

tækifæri til þess að stunda nótulaus viðskipti. Þetta er einnig í samræmi við kenningu Levi (1988) 

um það að maðurinn sé skynsemishyggjumaður og setji eigin hagsmuni alltaf í forgang. Út frá 

þeirri kenningu og þessum niðurstöðum má lesa að þó fólk geri sér grein fyrir rangsemi 

skattaundanskota þýði það ekki að það taki ekki þátt í slíkri hegðun sé það því sjálfu til hagsbóta.  
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Mynd 14: Er rangt að svíkjast undan skatti? – skipt í 4 aldursbil. 

Það er greinilegt að lang stærsti hluti svarenda er sammála því að ekki ætti að svíkjast undan 

skatti almennt. Miðað við þær niðurstöður sem sjá má á mynd 12 eru greinilega einhverjir 

svarenda sem telja nótulaus viðskipti ekki flokkast undir það að svíkjast undan skatti. Það má sjá 

á því að stærra hlutfall er sammála því að ekki ætti að svíkjast undan skatti heldur en er sammála 

því að það sé rangt að eiga nótulaus viðskipti til að komast hjá því að greiða skatta.  
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Mynd 15: Eiga að vera þung viðurlög við því að skjóta tekjum undan skatti? – skipt í 7 aldursbil. 

Hér hafa aldurshóparnir verið brotnir niður í smærri einingar þar sem áhugaverð niðurstaða kom í 

ljós þegar aldurshópunum var skipt í sjö aldursbil. Þá kom í ljós sláandi munur þar sem þeir sem 

eru 76 ára og eldri eru langflestir mjög sammála því að há viðurlög skuli vera við skattabrotum. 

Þeir sem eru á bilinu 26-35 ára virðast hins vegar mun meira á móti ströngum viðurlögum við 

skattabrotum en allir aðrir aldurshópar. Á þeim aldri má einmitt reikna með því að fólk svíkist 

frekar undan skatti þar sem það þarf á hærri tekjum að halda þar sem þetta er sá aldur þar sem 

margir eru að stofna fjölskyldur og hefja heimilsihald. Þessu til samanburðar er áhugavert að brjóta 

niðurstöðurnar við spurningunni: „Ef þú ættir kost á tekjum sem þú þyrftir ekki að gefa upp til 

skatts myndir þú þá þiggja þær?” niður í sjö aldursbil.  
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Mynd 16: Myndir þú þiggja óuppgefnar tekjur? - skipt í 7 aldurbil. 

Á þessari mynd sést að fólk á aldrinum 26-35 er ólíklegast til að afþakka svartar tekjur sem er í 

samhengi við mynd 19 þar sem fram kemur að sá aldurshópur sé mest á móti því að hafa þung 

viðurlög við skattabrotum.  

Það sem er sameiginlegt með öllum niðurstöðunum hér að framan er að dreifni er lítil. 

Íslendingar virðast mjög meðvitaðir um rangsemi skattaundanskota og virðast fæstir stunda slík 

brot. Viðhorf fólks til skattaundanskota virðast þó breytileg eftir aldri og er yngri kynslóðin líklegri 

en sú eldri til þess skjóta undan skatti. 

 

6.5. Skattsvik og menntastig 

Þegar viðhorf til skattalaga eru skoðuð út frá hæsta menntastigi svarenda koma einnig áhugaverðar 

niðurstöður í ljós. Í ljósi umfjöllunarinnar hér að framan má búast við því að fólk úr iðnnámi sé 

líklegast til að þiggja óuppgefnar tekjur eða stunda nótulaus viðskipti þar sem þær starfsgreinar, 

byggingariðnður og bifreiðaþjónusta, koma úr því menntastigi og er það því mín tilgáta.  
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Mynd 17: Óuppgefnar tekjur eftir menntastigi 

 

Mynd 18: Nótulaus viðskipt eftir menntastigi 

Þegar kemur að skattsvikum eftir menntastigi má sjá að dreifnin er alls ekki jöfn milli menntastiga. 

Þeir sem hafa stundað iðnnám eru líklegastir til þess að þiggja óuppgefnar tekjur. Stærsti hluti 

þeirra sem myndu þiggja slíkar tekjur án þess að meta aðstæður frekar kemur úr iðnnámi auk þess 
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sem minnsta hlutfall þeirra sem myndi segja nei við slíkum tekjum kemur úr iðnnámi. Þegar mynd 

18 er skoðuð kemur í ljós að af þeim sem hafa stundað nótulaus viðskipti fimm sinnum eða oftar 

kemur stærsti hlutinn jafnframt úr iðnnámi. Þetta styður þær niðurstöður sem nefndir fyrri ára 

fengu úr sínum rannsóknum, að stór hluti skattsvika ætti sér stað í byggingariðnaði og 

bifreiðaþjónustu (Þorkell Sigurlaugsson o.fl., 2017).  

Þeir sem eru með hæsta menntastigið, þ.e. úr doktorsnámi, eru hlutfallslega ólíklegastir til 

þess að þiggja óuppgefnar tekjur án þess að meta aðstæður og hlutfallslega líklegastir af öllum til 

þess að meta aðstæður hverju sinni áður en þeir tækju ákvörðun um slík skattsvik. Það sem er síðan 

áhugavert er að þeir sem koma úr doktorsnámi segja hlutfallslega fæstir, miðað við önnur 

menntastig, að þeir hafi aldrei stundað nótulaus viðskipti. Um það bil helmingur þeirra sem hafa 

stundað doktorsnám hafa því á einhverjum tímapunkti stundað nótulaus viðskipti og hlutfallslega 

flestir, miðað við önnur menntastig, 3-4 sinnum. Út frá því má draga þá ályktun að þeir sem eru 

með hærra menntastig séu líklegri til að stunda flóknari og úthugsaðari skattsvik ákveði þeir að 

taka þátt í slíkri háttsemi. Aðrar ástæður gætu þó legið að baki þessum niðurstöðum og því ekki 

hægt að fullyrða neitt um þýðið út frá þessu úrtaki.  

Fólk sem hefur lokið meistaranámi virðist þó vera ólíklegasti hópurinn til þess að þiggja 

óuppgefnar tekjur sem er áhugavert, sérstaklega í ljósi þess að það er næst hæsta menntastigið en 

kemur samt sem áður mjög ólíkt út miðað við niðurstöðurnar yfir þá sem hafa lokið doktorsnámi. 

Þegar mynd 18 er skoðuð sést einnig að þeir sem hafa lokið doktorsnámi og meistaranámi koma 

ólíkt út úr könnuninni en þó ekki jafn ólíkt og sést á mynd 17. Tilgáta mín um að þeir sem komi 

úr iðnnámi svíkist frekar undan skatti en önnur menntastig stenst vissulega þó svo að 

niðurstöðurnar varðandi svarendur úr doktorsnámi komi á óvart. Það er ólíklegt að það sé einungis 

hærra menntastig út af fyrir sig sem veldur því að fólk svíkur frekar undan skatti. Það má búast við 

því að aðrir áhrifaþættir liggi að baki þessum niðurstöðum hvað varðar skattsvik svarenda sem 

hafa lokið doktorsnámi. Það er því ekki línulegt samband milli menntastigs og skattsvika en eins 

og við mátti búast eru skattsvik algengust hjá þeim sem hafa lokið iðnnámi. Skattsvik eftir 

menntastigi væru áhugavert rannsóknarefni í framtíðinni.  
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Niðurstöður 

Þó svo að siðferði hafi áhrif á ákvarðanatöku mannsins virðist það vera algengara að fólk setji 

eigin hagmsuni í forgang þegar það tekur ákvarðanir. Þetta hugarfar má sjá meðal svarenda í 

skoðanakönnun Gunnars Helga Kristinssonar. Það er ekkert sem bendir til þess að þeir sem sitji 

við stjórnvöld séu einhver undantekning þegar kemur að þessum algengu hvötum mannsins að 

setja eigin hagsmuni í forgang. Það má því segja að niðurstöður rannsóknarinnar styðji við 

hugmynd Levi (1988) um ránseðli ríkisins sem snýst um það að stjórnendur ríkisins séu í eðli sínu 

skynsemishyggjumenn með eigin hagsmuni að leiðarljósi. Þessum hvata stjórnenda er hins vega 

haldið í skefjum í flestum vestrænum ríkjum með ýmsum lögum og reglum sem er ætlað að sjá til 

þess að stjórnendur geti ekki leikið lausum hala við framsetningu laga (Levi, 1988). Til að mynda 

er stjórnarskrá Íslands ætlað að standa vörð um ýmis grundvallarréttindi íslenskra borgara auk þess 

sem í henni má finna ákvæði um hverjir fara með ríkisvaldið og með hvaða hætti þeir hafa heimild 

til þess (Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944).  

Kenning Levi (1988) um skilyrta löghlýðni tengist að vissu leyti kenningunni um ránseðli 

ríkisins þar sem fólk er stöðugt með eigin hagsmuni að leiðarljósi og er því eðlilegt að það vilji 

ekki greiða skatta ef það telur að aðrir skattgreiðendur séu ekki að greiða sína skatta. Það eru þó 

ýmis viðurlög sem hafa þau áhrif að margir greiða skatta þó svo að þeir telji að aðrir 

skattgreiðendur greiði þá ekki, þ.e. margir greiða skatta einungis af ótta við að nást fyrir skattabrot 

og hljóta refsinga fyrir brot sín. Þess vegna kallar Levi (1988) þessa skilyrtu löghlýðni einnig hálf-

sjálfviljuga löghlýðni. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við þessa kenningu Levi (1988) um 

skilyrta löghlýðni þar sem skýrt kemur í ljós að fólk sem telur aðra svíkjast undan skatti er líklegra 

til þess að svíkjast undan skatti sjálft. Það þýðir þó ekki að þegar á daginn kemur að þessir 

svarendur svíkist undan skatti þar sem þeir eru einnig líklegir til að greiða sína skatta þrátt fyrir að 

vilja það hugsanlega ekki af ótta við að nást fyrir brot sín, enda er þessi skilyrta löghlýðni, eins og 

segir, hálf-sjálfviljug. Séu litlar líkur á því að fólk náist fyrir skattalagabrot má ætla að líkurnar á 

því að fólk svíkist undan skatti aukist telji þeir að aðrir skattgreiðendur stingi undan skatti. Miðað 

við þær niðurstöður sem unnið var með í þessu rannsóknarverkefni er óhætt að álykta að meirihluti 

Íslendinga greiði skatta af tekjum sínum og stunda fæstir nótulaus viðskipti til þess að komast hjá 

því að greiða virðisaukaskatt eða aðra skatta. 

Þar sem greiðsla skatta er í lögum flestra ríkja og skattaundanskot lögbrot er mikilvægt að 

viðhalda lögmæti meðal almennings til þess að hámarka þær tekjur sem ríkið þénar með innheimtu 
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skatta. Sjálfviljug hlýðni er gríðarlega mikilvægur þáttur fyrir stjórnvöld og er því mjög mikilvægt 

að stjórnvöld bæði byggi upp slíka hlýðni meðal borgara og viðhaldi henni. Sjálfviljug hlýðni hefur 

gríðarlega mikil áhrif á þann kostnað sem stjórnvöld þurfa að leggja út til þess að viðhalda hlýðni 

innan samfélagsins. Því meiri sem sjálfviljug hlýðni er meðal borgara, því minna þurfa stjórnvöld 

að eyða í þann viðskiptakostnað sem verður til við það að fá borgara til þess að fara eftir lögum. 

Viðskiptaskostnaður ríkis er lægstur þegar sjálviljug hlýðni er hvað mest. Þar sem innheimta skatta 

er ein stærsta tekjulind íslenska ríkisins er mikilvægt að allar þær tekjur sem hljótast af 

skattainnheimtu fari ekki í viðskiptakostnað.   

Eins og sést á þeim rannsóknum sem gerðar voru á vilja Íslendinga til að greiða skatta á 

árunum 1985-2019 virðist hafa dregið mjög úr þeim hvötum sem almenningur hafði árið 1985 til 

að svíkjast undan skatti. Svarhlutfall þeirra sem segist myndi hiklaust svíkjast undan skatti fór úr 

því að vera 73,6% árið 1985 niður í 21,1% árið 2019. Út frá þessum niðurstöðum og þeim hvötum 

sem fá fólk til að greiða skatta sjálfviljugt hefði verið eðlilegt að búast við því að sanngirni 

íslenskra stjórnvalda hefði aukist og traust til stjórnvalda hefði bæst en svo er víst ekki raunin. Það 

kemur greinilega í ljós í þessu rannsóknarverkefni að á Íslandi hefur traust til stjórnvalda 

takmörkuð áhrif á vilja fólks til að greiða skatta, en í skoðanakönnun Gunnars Helga mældist traust 

til opinberra stofnana og aðila lítið. Traust til Alþingis, stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka hafði 

töluvert minni áhrif á það hvort fólk myndi þiggja óuppgefnar tekjur gæfist því tækifæri til en við 

mátti búast út frá þeim kenningum sem fjallað var um hér að ofan. Það mátti þó sjá smávægileg 

tengsl milli trausts til stjórnvalda og vilja til að greiða skatta þó þau tengsl hafi ekki verið mikil og 

styður það við hugmynd Weber (1978) um réttlætingu stjórnvalda og umfjallanir Murphy (2005) 

og Tyler (1990) um málsmeðferðarréttlæti. Hugsanlega má sjá sterkari tengsl milli trausts til 

stjónvalda og vilja fólks til að greiða skatta í öðrum löndum. Viðurlög við skattabrotum og líkurnar 

á því að nást er eitthvað sem gæti einnig haft áhrif á það að fólk myndi ekki þiggja óuppgefnar 

tekjur þó svo að það beri lágt traust til stjórnvalda. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má hugsanlega draga þá ályktun að flækjustig 

skattsvika hafi aukist og þau þurfi því að vera betur úthugsuð þar sem áberandi er í rannsókninni 

að hlutfall þeirra sem myndi íhuga skattaundanskot eftir atvikum hefur vaxið mikið, en þó ekki 

jafn mikið og hlutfall þeirra sem myndu hiklaust svíkjast undan skatti hefur lækkað. Árið 1985 

var hlutfall þeirra sem myndi íhuga skattaundanskot eftir aðstæðum einungis 11,7% en var orðið 

48% árið 2019. Þetta getur einnig tengst því að viðurlög við skattaundanskotum séu orðin strangari 
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og að líkurnar á því að nást hafi aukist. Annað sem bendir til þess að skattabrot séu í dag 

úthugsaðari en áður eru þær niðurstöður sem fengust út úr gögnum þessa rannsóknarverkefnis 

varðandi menntastig og skattabrot. Þar kom í ljós að hlutfallslega flestir þeirra sem hafa stungið 

undan skatti koma úr hæsta menntastiginu, doktorsnámi. Út frá þeim gögnum sem ég hafði í 

höndunum var erfitt að draga ályktun um þessi tengsl.   

Töluverða skiptingu mátti sjá í niðurstöðum rannsóknarinnar eftir menntastigum. Fólk með 

iðnmenntun var líklegast til þess að bæði þiggja óuppgefnar tekjur og til þess að stunda nótulaus 

viðskipti. Það sem kom á óvart er að þeir sem hafa lokið doktorsnámi voru líklegastir til þess að 

meta aðstæður hverju sinni ef þeim byðust óuppgefnar tekjur á meðan fólk í næsta menntastigi 

fyrir neðan, meistaranám í háskóla, var ólíklegasti hópurinn til þess að meta aðstæður hverju sinni 

og líklegasti hópurinn til þess að afþakka slíkar tekjur algerlega. Jafnframt kom það á óvart að fólk 

sem hefur lokið doktorsnámi var sá hópur þar sem hlutfallslega fæstir höfðu aldrei stundað 

nótulaus viðskipti í og virðist sem fólk með doktorsgráðu sé álíka líklegt til þess að stunda nótulaus 

viðskipti og fólk úr iðnnámi. 

Á Íslandi virðist ekki vera mikill munur á vilja karla og kvenna til þess að greiða skatta og 

er ástæðan að öllum líkindum sú að á Íslandi er jafnrétti kynjanna mikið. Út frá umfjöllun Stivers 

(2002) má leiða líkur að því að töluvert meiri munur sé milli kynja hvað varðar skattsvik í öðrum 

löndum. Sjáanlegur munur er hins vegar milli aldurshópa þegar áhugi fólks til þess að eiga nótulaus 

viðskipti og að þiggja óuppgefnar tekjur er skoðaður og styðja þær niðurstöður við kenningu 

McLean, Wolfe og Pratt (2019) um það hvernig tilfinningasemi og sjálfstjórn hafa áhrif á 

lögmætishegðun. Það sem var að mínu mati mjög áhugaverð niðurstaða, og við frekari íhugun í 

raun eitthvað sem við mátti búast, er að fólk á aldrinum 26-35 ára var líklegast til að svíkjast undan 

skatti. Þessi aldurshópur var töluvert líklegri til að svíkjast undan skatti og var mun meira á móti 

þungum viðurlögum við skattaundanskotum heldur en bæði fólk á aldrinum 18-25 ára og 36-45 

ára. Ég dreg þá ályktun að þessi niðurstaða stafi af því að á aldrinum 26-35 ára séu margir að stíga 

sín fyrstu skref í lífinu hvað varðar íbúðarkaup sem og að eignast sín fyrstu börn og þarf því 

hugsanlega að hafa meira á milli handanna.  

Sé sjálfviljug hlýðni lítil meðal borgara eykst sá kostnaður sem ríkið þarf að leggja út til 

þess að viðhalda hlýðni í samfélaginu. Þegar kemur að innheimtu skatta getur það ekki verið 

hagkvæmt að þurfa að eyða miklu fé í það að þvinga fólk til hlýðni með auknu skattaeftirliti og er 

því hagkvæmara fyrir ríkið að byggja upp það traust og ánægju meðal borgara sem þarf til þess að 
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fá þá til að greiða skatta sjálfviljugir. Jafnframt er mikilvægt að viðhalda því trausti sem byggt 

hefur verið upp meðal borgaranna ef viðhalda á hinni svokölluðu hálf-sjálfviljugu hlýðni þar sem 

hún er skilyrt og getur það því verið keðjuverkandi fari hluti borgaranna að svíkjast undan skatti. 

Eins og Levi (1988) bendir á er þó aldrei hægt að ná til allra og eru alltaf einhverjir fríþegar í öllum 

samfélögum sem komast upp með að greiða ekki skatta, þó svo að eftirlit sé hámarkað.  

 

Í stuttu máli er svarið við rannsóknarspurningunni eftirfarandi:  

1. Hvaða þættir eru það sem hafa áhrif á vilja borgaranna til að greiða skatta, jafnvel þar 

sem undanbrögð eru möguleg? 

Niðurstöður rannsóknarverkefnisins benda til þess að það hvort aðrir skattgreiðendur greiði skatta 

sína hafi mest áhrif á vilja borgara til þess að greiða skatta hér á landi. Kenning Levi (1988) um 

skilyrta löghlýðni á því við rök að styðjast. Annað sem virðist hafa áhrif á vilja íslenskra borgara 

er aldur og menntastig. Í þessari rannsókn er ekki hægt að segja nákvæmlega til um ástæður þess. 

Traust almennings til Alþingis, stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka hefur, samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar, hins vegar ekki áhrif á vilja borgara til þess að greiða skatta. 

Kyn virðist jafnframt hafa lítil áhrif á vilja Íslendinga til að greiða skatta.  

Samkvæmt fræðimönnum er það sem hefur áhrif á sjálfviljuga hlýðni fólks meðal annars 

áreiðanleiki stjórnvalda og málsmeðferðarréttlæti. Það má því segja að heiðarleiki, traust, 

sanngirni og það að standa við orð sín hafi mikil áhrif á vilja fólks til að fara eftir lögum yfirhöfuð. 

Á Íslandi virðast tengslin milli sanngirni og löghlýðni hins vegar vera töluvert minni en við mátti 

búast þegar kemur að skattalögum. Aftur á móti hafa sjónarhorn fólks og skoðanir áhrif á vilja til 

þess að fara eftir lögum. Til að mynda er munur á fólki með hagsmunasjónarhorn og normatíf 

sjónarhorn. Fólk með normatíf sjónarhorn hefur heiðarleika og óhlutdrægni að leiðarljósi á meðan 

fólk með hagsmunasjónarhorn hefur eigin hagsmuni að leiðarljósi. Viðurlög við skattabrotum og 

líkurnar á því að nást hefur óhjákvæmilega áhrif á það hvort fólk greiðir skatta eða ekki en hefur 

þó ekki endilega áhrif á vilja þess til að greiða skatta.  
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