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Útdráttur 

Ritgerð þessi byggir á rannsókn sem gerð var á árinu 2009 og fyrri hluta árs 2010 

um skattalega stöðu erlendra starfsmanna sem koma hingað til vinnu um skemmri 

tíma. Megin tímabil rannsóknarinnar er fyrsti áratugur þessarar aldar. 

Fyrst er skoðuð skattaleg staða þessara erlendu starfsmanna um aldamótin út frá 

þeirri lagaumgjörð sem löggjafarvaldið skapaði framkvæmdavaldinu til 

skattframkvæmda og eftirlits með málaflokknum. Að því búnu er skoðað hvernig 

þessum málum er háttað á Norðurlöndunum m.a. út frá skráningu, 

tilkynningarskyldu og skattalegri meðferð launa í viðkomandi landi. Um miðjan 

áratuginn kom löggjafinn að málaflokknum og sneið honum nýjan stakk til 

eflingar skráningu, tilkynningarskyldu, eftirlits með málaflokknum og 

skattframkvæmdar vegna launa erlendra starfsmanna og starfsmannaleiga. Á 

tímabili, milli þessara tveggja tímabila, þ.e. frá aldamótum og næstu fimm ár þar á 

eftir komu upp álitaefni sem leyst voru fyrir dómstólum. 

Rannsókn þessi leiddi til jákvæðrar niðurstöðu, en með breyttu lagaumhverfi á 

síðustu fimm árum hefur allt lagaumhverfi þessa málaflokks til upplýsingaöflunar 

og eftirlits verið eflt mjög mikið.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin á árinu 2009 og 2010 sem 30 eininga lokaáfangi til 

meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu, Master of Public Administration (MPA), við 

stjórnmálafræðideild, Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var dr. Ómar 

H. Kristmundsson, dósent við, stjórnmálafræðideild, Háskóla Íslands. Færi ég 

honum bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar ábendingar. 

Val á viðfangsefninu, takmörkuð skattskylda, er tilkomin vegna mikillar umræðu í 

þjóðfélaginu á undanförnum árum um hvernig beri að skattleggja erlent vinnuafl 

hér á landi og áhuga höfundar á framkvæmd og eftirliti með því. 

Megin viðfangsefni rannsóknarinnar er takmarkað við hvar erlendum 

starfsmönnum starfsmannaleiga sem starfa á Íslandi skemur en 183 daga á hverju 

12 mánaða tímabili, beri að greiða skatta af launum sínum. Hverjum beri að halda 

eftir staðgreiðslu af launum þeirra, eigi það að gerast hér á landi, og hvort eftirlit 

sé haft með framkvæmdinni. Eins hvort haft sé eftirlit með starfsemi erlendra 

starfsmannaleiga hér á landi.  

Ég vil færa þeim fjölmörgu sem aðstoðuðu mig á einn eða annan hátt við gerð 

þessarar ritgerðar bestu þakkir. Vil ég þar nefna skattstjórann í Reykjavík, sem lét 

mér í té þá aðstöðu sem notuð var við skriftir. Einnig sérlegum ráðgjöfum mínum 

sem færðu málfar ritgerðarinnar til betra horfs. Sérstakar þakkir fær prófarkalesari 

fyrir prófarkalestur og góðar ábendingar. 

 

 

Reykjavík, 25. apríl 2010 
Tryggvi Gíslason 
 

 

 
 
 
 
 



 5

Efnisyf ir l i t  
 

Útdráttur .................................................................................................................. 3 

Formáli .................................................................................................................... 4 

1.0  Inngangur ......................................................................................................... 7 

2.0  Lagaumhverfi og framkvæmd skattlagningar í upphafi þenslutímabils ........ 14 

2.1  Staðgreiðsla tekjuskatts einstaklinga.......................................................... 15 

2.2  Skattalög aðlöguð skattframkvæmdinni ..................................................... 17 

2.3  Réttarstaða starfsmanna sem störfuðu tímabundið á Íslandi ...................... 18 

2.4  Útleiga á vinnuafli – mat um skattskyldu .................................................. 20 

2.4.1  Mat skattyfirvalda á skattskyldu ......................................................... 21 

2.4.2  Ákvæði tvísköttunarsamninga ............................................................. 22 

2.5  Erlent vinnuafl – skattframkvæmd ............................................................. 23 

2.6  Launagreiðandi - skattframkvæmd ............................................................ 24 

2.7  Skýringar til launagreiðenda um skattframkvæmd .................................... 26 

2.7.1  Erlendar starfsmannaleigur ................................................................. 27 

2.7.2  Þjónustusamningar .............................................................................. 28 

2.7.3  Verktakasamningar við erlenda starfsmenn ........................................ 29 

3.0  Starfsumhverfi starfsmannaleiga og starfsmanna þeirra í upphafi aldar ........ 30 

3.1  Lagaumhverfi starfsmanaleiga á Norðurlöndunum og víðar. .................... 31 

3.2  Danmörk ..................................................................................................... 32 

3.3  Noregur ...................................................................................................... 34 

3.4  Svíþjóð ....................................................................................................... 36 

3.5  Finnland ..................................................................................................... 38 

3.6  Önnur Evrópuríki ....................................................................................... 39 

3.7  Íslenskt umhverfi starfsmannaleiga............................................................ 40 

3.8  Staðan á innlendum vinnumarkaði haustið 2005 ....................................... 41 

3.9  Yfirlýsing ríkistjórnarinnar ........................................................................ 41 

3,10  Starfshópur um málefni erlendra stm. á íslenskum vinnumarkaði ........... 42 

3.11 Niðurstöður starfshópsins ..................................................................... 43 

4.0  Núverandi staða erlendra starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði ................ 45 

4.1  Bein lagasetning um starfsmannaleigur á Íslandi....................................... 45 

4.1.1 Greining frumvarps til laga út frá athugasemdum ............................... 47 

4.1.2 Almenn ákvæði starfsmannaleigulaganna............................................ 49 



 6

4.1.3  Eftirlit og viðurlög við brotum skv. frumvarpinu ............................... 49 

4.1.4  Nefndarálit .......................................................................................... 49 

4.2  Lagabreyting á lögum um réttarstöðu starfsmanna .................................... 50 

4.3  Lög um erlend fyrirtæki og starfskjör starfsmanna þeirra. ........................ 50 

4.3.1  Skilgreining á hvað sé „þjónusta“ fest í lög. ....................................... 52 

4.4  Breyting á lögum um starfsmannaleigur. ................................................... 53 

4.4.1  Skyldur notendafyrirtækis ................................................................... 54 

4.5  Lagabreyting á 7. grein staðgreiðslulaga ................................................... 55 

5.0  Úrskurðir og dómar vegna ágreinings um skattskyldu .................................. 57 

5.1  Starfsmannaleigur (Áhafnaleigur) .............................................................. 57 

5.2  Úrskurðir og dómar Impregilo S.p.A., útibú á Íslandi. .............................. 59 

5.2.1  Málsatvik og ágreiningsefni ................................................................ 59 

5.2.2  Úrskurðir skattstjóra og yfirskattanefndar vegna Impregilo ............... 59 

5.2.3  Dómur héraðsdóms Reykjavíkur 14. júlí 2006 ................................... 60 

5.2.4  Dómur Hæstaréttar Íslands 20. september 2007 ................................. 61 

5.3  Íslenska ríkið gegn Stjörnubliki ehf. Ágreiningsefni og málsatvik............ 62 

5.3.1  Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur ........................................................ 63 

5.3.2  Dómur Hæstaréttar Íslands .................................................................. 64 

Samantekt .............................................................................................................. 65 

6.0  Niðurstöður og lokaorð .................................................................................. 72 

Heimildarskrá ........................................................................................................ 76 

 

 

 



 7

 
 
 

1.0  Inngangur 

Í ritgerð þessari er lagaumhverfi erlendra starfsmanna skoðað með áherslu á hvar 

þeim beri að greiða skatt af launum sem aflað er hér á landi. Fyrst og fremst 

verður skoðað hvernig framkvæmdavaldið ber sig að við framkvæmd og eftirlit 

með þeirri umgjörð sem löggjafarvaldið hefur sett málaflokknum. Áhersla verður 

lögð á að rannsaka þróun skattlagningarréttar hins opinbera gagnvart erlendu 

vinnuafli sem hefur skemmri dvalartíma hér á landi en 183 daga á hverju 12 

mánaða tímabili. Einnig verður fjallað um skattlagningarrétt hins opinbera 

gagnvart starfsmannaleigunum sjálfum, skyldum þeirra gagnvart starfsmönnum 

sem sendir eru til vinnu hingað til lands og hvernig slíkur ferill er byggður upp. Á 

undanförnum árum eða frá því að stórframkvæmdir hófust á Austurlandi upp úr 

aldamótum og með aukinni þenslu um allt land hafa orðið miklar breytingar á 

innlendum vinnumarkaði m.a. með tilkomu erlendra starfsmanna á íslenskan 

vinnumarkað. Við þessa miklu aukningu á erlendu vinnuafli vöknuðu margar 

spurningar um skattskyldu þessara manna. Má þar nefna t.d. hvar liggur 

skattskylda þessara einstaklinga til tekjuskatts, á að halda honum eftir hér á landi, 

ef svo er hverjum ber þá að halda honum eftir og hvernig skal standa að því eigi á 

annað borð að halda honum eftir.  

 

Meginviðfangsefni verkefnisins er að skoða það regluverk sem gildir um erlenda 

starfsmenn starfsmannaleiga, starfsmannaleigur og hvernig íslensk 

skattastjórnsýsla hefur náð utan um viðfangsefnið. Fylgdi fjölgun erlendra 

starfsmannaleiga óæskilegir fylgifiskar svo sem að laun væru ekki greidd skv. 

umsömdum launatextum eða svört atvinnustarfsemi? Hver er staða þessara mála í 

dag? 

 

Sú gerjun sem hófst á íslenskum vinnumarkaði upp úr aldamótunum með einu 

mesta þenslutímabili landsins og komu erlendra starfsmanna inn á innlendan 

vinnumarkað gerir rannsókn á stöðu þessara manna á vinnumarkaðnum verðugt 

verkefni þar sem þessi vinkill málsins hefur ekki verið mikið rannsakaður. Enn 
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áhugaverðara er þetta viðfangsefni fyrir þær sakir að menn voru ekki á eitt sáttir 

um hvar bæri að greiða skatta af launum manna sem hefðu skemmri dvöl hér á 

landi en 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili . 

 

Í allri þeirri miklu umræðu um miðjan síðasta áratug um störf erlendra 

starfsmanna hér á landi var m.a. haft eftir fyrrverandi stjórnarformanni 

vinnumálastofnunar Hrólfi Ölvissyni í Morgunblaðinu, 29. september 2005, að sá 

fjöldi erlendra starfsmanna starfsmannaleiga sem væri á vinnumarkaðnum væri 

óþekktur.1 Þessi frétt sem og öll umræða um málaflokkinn á þessum tíma kallaði 

fram margar áleitnar spurningar um hvernig þessum málum væri háttað hér á landi 

á þessu mesta þensluskeiði sögunnar. 

 

Áhrifavaldur þessarar miklu þenslu á innlendum vinnumarkaði upp úr aldamótum 

var uppbygging stóriðju á Austurlandi, ásamt m.a. framkvæmdum á suðvestur 

horni landsins við byggingar íbúðar-, verslunar- og iðnaðarhúsnæðis. Þessi mikla 

þensla almennt í íslensku atvinnulífi leiddi af sér fleiri störf og kallaði á meira 

vinnuafl en innlendur vinnumarkaður gat tekið á móti. Þenslan leiddi af sér 

markaðsbrest á vinnuafli hér innanlands sem gerði það að verkum að leitað var 

eftir vinnuafli erlendis frá m.a. í gegnum innlendar og erlendar starfsmannaleigur 

og hófst þar með mikill flutningur á erlendu vinnuafli til landsins. Skilgreining 

markaðsbresta á fullkomnum samkeppnismarkaði er þegar frávik myndast á 

markaði sem annars er í jafnvægi þ.e. þegar vinnumarkaðurinn hefur ekki nægt 

vinnuafl til að sinna þeim stöfum sem í boði eru.2 Við slíkar aðstæður gátu 

atvinnugreinar ekki hámarkað ábata sinn og var það m.a. ein ástæða þess að leitað 

var eftir erlendu vinnuafli. Það erlenda vinnuafl sem kom til landsins var frá 

mörgum löndum og kom með mismunandi væntingar til veru sinnar hér. Mikill 

fjöldi fólks kom til landsins með dvöl til lengri tíma í huga og vinnu til framtíðar á 

meðan aðrir komu til skemmri dvalar hér á landi. Sá mikli fjöldi erlendra 

einstaklinga sem kom til landsins til lengri dvalar kom inn í rótgróið 

                                                 
1  Hrólfur Ölvisson, „Ekki vitað hve margir starfa hér á vegum erlendra starfsmannaleiga“. 

Morgunblaðið, 29. september 2005. 
2  Lester M. Salamon, ritstjóri. Bls. 138-144. 
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skattlagningakerfi sem hafði byggst upp í aldanna rás allt frá setningu 

tíundarlaganna.  

 

Við setningu tíundarlaganna um 1100 varð breyting á því skipulagi sem ríkt hafði 

hér á landi. Með stofnun Alþingis árið 930 var landinu skipt upp í 36 goðorð og 

þau gerð að lögbundnum valdastofnunum. Hvert þeirra var sérstök réttareining 

eða lögreglusvæði og skattfrjáls eign goða. Skylt var bændum að fylgja 

einhverjum goða og á móti væru þeir varðir fyrir hvers konar yfirgangi, gætt réttar 

þeirra og laga. 

 

Skattur tíundarlaganna var eignarskattur hér á landi, en tekjuskattur víðast hvar 

annars staðar. Þróun var ekki afgerandi í þessum málum fyrr en með tilkomu 

útsvarslaganna árið 1877, en það voru lög um bæjargjald í Reykjavík. Þar var gert 

ráð fyrir að útsvari yrði jafnað niður eftir efnum og ástæðum til að standast útgjöld 

bæjarins. Árið 1924 voru sett lög um fyllri ákvæði um útsvar og fyrstu heilsteyptu 

lögin voru sett árið 1926.34 

 

Heildarendurskoðun skattalaganna náðist ekki fram fyrr en með lögum nr. 

74/1921, en þar var lögð kvöð á landsmenn að skila skriflegri skýrslu um tekjur 

og eignir til skattanefnda. Jafnframt var kveðið á um það í lögunum að í 

Reykjavík skyldi tekju- og eignarskattur ákvarðaður með tilskipun konungs. 

Fjármálaráðherra fékk heimild til ákvörðunar skatta í öðrum kaupstöðum með 

sama hætti og gert var í Reykjavík með lögum nr. 20/1932. Í tímans rás voru 

skipaðir skattstjórar í stærstu kaupstöðum sem tóku við af starfandi 

skattanefndum, sem verið höfðu í öllum hreppum og kaupstöðum. Starfandi voru 

yfirskattanefndir í öllum sýslum landsins. Með sömu lögum var sett á stofn 

ríkisskattanefnd, sem skildi gegna samræmingarhlutverki skattframtala og 

skattákvarðana í einstökum skattumdæmum. Til ríkisskattanefnda mátti skjóta 

úrskurðum yfirskattanefnda.5 

                                                 
3  Jóhannes Hraunfjörð Karlsson. 2002. Bls. 21. 
4  Sveinbjörn F. Strandberg. 2007. Bls. 35. 
5  Jóhannes Hraunfjörð Karlsson. 1997. Bls. 20. 
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Með breytingu sem varð með lögum nr. 70/1962, um tekjuskatt og eignarskatt, var 

landinu skipt upp í níu skattumdæmi og einnig stofnað embætti ríkisskattstjóra 

(RSK). Við þessa breytingu lögðust af tíu skattstjóraembætti í helstu kaupstöðum 

landsins og 243 skattanefndir þar með taldar 24 yfirskattanefndir. Ríkisskattstjóri 

tók við hlutverki yfirstjórnar skatteftirlits og samræmingar milli skattumdæma, af 

ríkisskattanefnd sem úrskurði áfram í kærumálum.  

 

Núgildandi skattalög voru upphaflega nr. 40/1978, og tóku gildi 1. janúar 1979, 

þau voru endurútgefin sbr. lög nr. 25/1981, sem lög nr. 75/1981. Lögin frá 1981 

voru endurútgefin sbr. lög nr. 22/2003, sem lög nr. 90/2003. Með breytingum á 

lögum nr. 75/1981, var sett á laggirnar embætti skattrannsóknarstjóra, lög nr. 

111/1992, um breytingar í skattamálum og yfirskattanefnd var sett á laggirnar með 

lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, sem tók við störfum ríkisskattanefndar og 

sektarnefndar staðgreiðslu.6 Með setningu laga nr. 136/2009, um breytingu á 

núverandi skattalögum nr. 90/2003, er verkaskiptingu breytt og landið gert að einu 

skattumdæmi undir yfirstjórn ríkisskattstjóra7 með starfsstöðvum í öllum 

landsfjórðungum. 

 

Tilkoma þjóðskrár, sem stofnuð var af Hagstofu Íslands og Skattstofunni í 

Reykjavík, hefur verið lögð til grundvallar öllu manntali, skattlagningu og 

stjórnsýslu í landinu síðastliðin rúm fimmtíu og sex ár. Samræmd heildstæð 

skráning allra landsmanna var ekki til staðar fyrir þann tíma sem varð til þess að 

menn gátu dottið út af skrá við flutning milli byggðarlaga. Eins gat komið til 

tvískráningar, þar sem hvert sveitarfélag hélt sitt eigið manntal. Aukin notkun 

nafnskírteina styrkti og efldi stjórnsýsluna sem leiddi af sér skilvirkari skattheimtu 

en áður hafði þekkst. Á árinu 1987 tók kennitalan við af nafnnúmerinu sem 

aðaleinkenni hvers einstaklings.8 Allir sem eru búsettir hér á landi eða dvelja hér 

til lengri eða skemmri tíma og nota þjónustu af einhverju tagi verða að eiga 

íslenska kennitölu. Lykill að íslensku samfélagi er íslensk kennitala viðkomandi.  

 
                                                 

6  Skattstofa Reykjanesumdæmis. Starfsemi stofnunarinnar. 
7  Breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, lög nr. 136/2009. 
8  Jóhannes Hraunfjörð Karlsson. 2002. Bls. 21. 
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Aðrar Skilgreiningar. Margar leiðir eru færar fyrir erlent vinnuafl sem vill sækja 

Ísland heim. Má þar fyrst nefna íslensk fyrirtæki og erlend fyrirtæki með útibú á 

landinu sem óska eftir vinnuframlagi erlendra starfsmanna og þá oft til lengri 

tíma. Þeir sem koma til lengri dvalar en 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili eru 

skattlagðir hér á landi samkvæmt 1. gr. skattlaganna þ.e. þeir greiða tekjuskatt af 

öllum sínum tekjum, hvar sem þeirra er aflað, þ.e. ótakmörkuð skattskylda. Sá 

ferill hefst að öllu jöfnu með skráningu hjá þjóðskrá og íslenskri kennitölu til 

fulltingis í íslensku þjóðfélagi. Gera má ráð fyrir að þeir sem ætli sér ekki að 

dveljast hér til lengri tíma komi frekar á vegum starfsmannaleiga og þá oft til að 

sinna ákveðnum verkefnum og fara svo aftur að þeim loknum. Þeir einstaklingar 

sem koma til skemmri dvalar en 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili eru 

skattlagðir hér á landi skv. 3. gr. laganna þ.e. takmörkuð skattskylda.9 Erlendu 

vinnuafli sem kemur hingað til skemmri dvalar má skipta í þrjá málaflokka þ.e. 

erlenda starfsmenn á vegum starfsmannaleiga, erlenda starfsmenn sem koma 

hingað sem hluti af þjónustusamningi til að veita þjónustu og erlenda starfsmenn 

sem gerast verktakar beint við innlend fyrirtæki eða útibú erlendra fyrirtækja. 

Skilgreiningar þessara málaflokka og aðrar skilgreiningar birtast hér á eftir í 

stafrófsröð. 

 

Fyrirtæki, samkvæmt orðskýringum 3. gr. laga um réttindi og skyldur erlendra 

fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 

þeirra, er hugtakið fyrirtæki í 1. tölulið greinarinnar sem hér segir: 

 
Fyrirtæki er einstaklingur, félag eða annar sá sem stundar atvinnurekstur 
með staðfestu í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, öðru EFTA-ríki eða 
Færeyjum og veitir þjónustu hér á landi á grundvelli samningsins um 
Evrópska efnahagssvæðið, stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða 
samnings milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar 
Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar.10 

 

Notendafyrirtæki, samkvæmt orðskýringum 3. gr. laga um réttindi og skyldur 

erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör 

starfsmanna þeirra, er hugtakið notendafyrirtæki, opinber aðili, félag, 
                                                 

9  Tekjuskattur, lög nr. 90/2003. 
10  Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og 

starfskjör starfsmanna þeirra, lög nr. 45/2007. 
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einstaklingur eða hver annar er stundar atvinnurekstur sem kaupir þjónustu af 

fyrirtæki skv. skilgreiningu 1. töluliðar greinarinnar. 

 

Starfsmaður, samkvæmt orðskýringum 3. gr. laga um réttindi og skyldur erlendra 

fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 

þeirra, er hugtakið starfsmaður hver sá er að jafnaði starfar utan landsins en er 

sendur hingað til Íslands til veitingar þjónustu til fyrirtækis skv. 1. tölulið 

greinarinnar.11 

 

Starfsmannaleiga, er skilgreind samkvæmt íslenskum lögum nr. 139/2005, um 

starfsmannaleigur, sem samþykkt voru á Alþingi, 20. desember 2005, eftirfarandi: 

 
  Með starfsmannaleigu er átt við þjónustufyrirtæki sem samkvæmt samningi 
leigir út starfsmenn sína gegn gjaldi til að sinna störfum á vinnustað 
notendafyrirtækis undir verkstjórn þess síðarnefnda.12 

 

Í greinargerð, sem unnin var fyrir félagsmálaráðuneytið um starfsmannaleigur í 

október 2005, kemur fram að starfsmannaleigur starfi með mismunandi hætti og 

almennt séu þær taldar þjónustufyrirtæki13 sem hafi að leiðarljósi leigu á 

starfsmönnum til notendafyrirtækja gegn gjaldi þ.e. útleigustarfsemi (e.temporary 

agency work). Sérstaðan sem einkennir starfmannaleigur er þríliða samband þ.e. 

starfsmannaleiga ræður starfsmenn (e. temorary agency workers) og leigir þá 

síðan til notendafyrirtækja. Þetta er almenn útfærsla starfsmannaleiga í Evrópu.  

 

Staðgreiðsla, er samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987, 

bráðabirgðagreiðsla tekjuskatts og útsvars á tekjuári manna og tryggingagjaldi 

launagreiðenda sama árs, nema annað sé tekið fram.14 

 

                                                 
11  Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og 

starfskjör starfsmanna þeirra, nr. 45/2007. 
12  Starfsmannaleigur, lög nr. 139/2005. 
13  Félagsmálaráðuneyti. 2005. 
14  Staðgreiðsla opinberra gjalda, lög nr. 45/1987. 
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Verktaki, er lögaðili eða einstaklingur sem tekur að sér verk eða innir af hendi 

ákveðna þjónustu samkvæmt samningi, munnlegum eða skriflegum fyrir ákveðið 

endurgjald. Hann ber ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og er það á hans hendi 

að standa skil á kostnaði og launatengdum gjöldum. Ráði viðkomandi menn í sína 

þjónustu greiðir hann þeim laun (launagreiðandi) og ber ábyrgð á vinnu þeirra 

gagnvart verkkaupa.15 

 

Þjónusta, í athugasemdum, með frumvarpi til laga um réttindi og skyldur erlendra 

fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 

þeirra, kemur fram að með „Þjónustu“ skv. 37. grein samnings um Evrópska 

efnahagssvæðið, er átt við: 

 
„þjónustu sem að jafnaði er veitt gegn þóknun að því leyti sem hún lítur 
ekki ákvæðum um frjálsa vöruflutninga, frjálsa fjármagnsflutninga og 
frjálsa för launafólks.“16 

 

Ritgerð þessari er skipt upp í sex meginkafla að inngangi meðtöldum. 

Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um skattframkvæmd erlendra 

einstaklinga sem koma hingað til vinnu um skemmri tíma út frá þeim 

lögum og skattastjórnsýslu sem var hér við líði í upphafi aldarinnar. Í 

þriðja kaflanum er litið til nærumhverfisins okkar þ.e. Norðurlandanna um 

útfærslu á skattframkvæmd erlendra einstaklinga sem starfa þar til 

skemmri tíma og stöðu þessa málaflokks hér á landi um miðjan síðasta 

áratug. Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallar um það lagaumhverfi sem Alþingi 

hefur búið erlendum starfsmönnum sem starfa hér á landi til skemmri 

tíma. Í fimmta kafla ritgerðarinnar eru tekin fyrir nokkur ágreiningsefni 

sem upp komu áður en núverandi fyrirkomulag komst á. Ágreiningsefnin 

fjalla um skil á staðgreiðslu erlendra starfsmanna sem starfa á Íslandi til 

skemmri tíma. Sjötti kafli verksins innheldur niðurstöður og lokaorð. 

 

                                                 
15  Orðsending nr. 5/2004. 
16  Athugasemdir með frumvarpi til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 

starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Þingskjal 810. 541. mál. 
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2.0  Lagaumhverfi og framkvæmd skattlagningar í upphafi þenslutímabils 

Þessi kafli hefst á umfjöllun um þær greinar staðgreiðslulaganna sem lúta að 

framkvæmd staðgreiðslunnar þ.e. skattgreiðendunum sjálfum og þeim sem ber að 

halda eftir staðgreiðslu af launum þeirra. Þau lög áttu að vera tæmandi hvað 

varðaði staðgreiðslu af öllum launum einstaklinga og annarra sem báru 

skattskyldu hér á landi til lengri sem skemmri tíma. Í lögum um staðgreiðslu 

tekjuskatts kemur m.a. fram til hverra staðgreiðsla tekur hér á landi, í hvers 

höndum það er að halda eftir greiðslu af launum manna upp í áætlaðan tekjuskatt 

og skila til ríkissjóðs. Næst er greind breyting á skattalögum sem gerð var í kjölfar 

rannsóknar skattrannsóknarstjóra. Sú breyting er ekki talin vera efnisleg breyting 

á lögunum heldur sé hér eingöngu um breytingu að ræða til frekari uppfyllingar á 

lögunum til samræmis við framkvæmd þeirra hvað varðar skattlagningu manna 

sem starfa hér á landi til skemmri tíma en 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili. 

Síðan er fjallað um lög sem lúta að réttarstöðu erlendra starfsmanna sem starfa 

tímabundið á Íslandi. Í þeim lögum er m.a. lagaákvæði um starfskjör starfsmanna 

fyrirtækja sem sendir eru hingað til lands hvað varðar lágmarkslaun og réttindi 

þeirra.  

 

Seinni hluti kaflans greinir frá verklagsreglum skattastjórnsýslunnar til að koma í 

framkvæmd þeim verkum sem henni er falið þ.e. nánari útfærsla laga og reglna til 

skattframkvæmdar og eftirlits sem framkvæmdinni. Síðla árs 2003 kom frá 

ríkisskattstjóra ákvarðandi bréf 8/2003 um skattframkvæmd samkvæmt gildandi 

lögum. Fjallað er um fyrirtæki með ótakmarkaða og takmarkaða skattskyldu sem 

m.a. leigja til sín vinnuafl. Einnig er komið inn á hvar húsbóndavaldið liggi og 

hvernig meta skuli hvert raunverulegt samband sé á milli fyrirtækis hér á landi 

sem fær til sín leigt erlent vinnuafl og hins leiga starfsmanns. Að síðustu er greind 

orðsending nr. 3/2005 frá ríkisskattstjóra. Í orðsendingunni kemur ríkisskattstjóri 

inn á fjölgun erlendra starfsmanna hér á landi og virðist vera að um þrjár gerðir 

samninga sé að ræða. Með orðsendingunni var ríkisskattstjóri að koma á framfæri 

þremur meginreglum sem að hans mati þurftu að liggja fyrir við almenna 
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skattframkvæmd málafokksins, vegna villandi upplýsinga í umræðunni. Að 

endingu er fjallað um áður nefnda þrjá samninga þ.e. erlendar starfsmannaleigur, 

þjónustusamninga og verktakasamninga við erlenda starfsmenn. 

 

2.1  Staðgreiðsla tekjuskatts einstaklinga 

Samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda sem samþykkt voru á Alþingi 

árið 1987, er staðgreiðsla opinberra gjalda bráðabirgðagreiðsla tekjuskatts og 

útsvars manna á tekjuárinu og tryggingagjald launagreiðenda á sama ári nema 

annað sé tekið fram. 

 

Í 3. og 7. grein staðgreiðslulaganna er fjallað um hverjir eru skattskyldir og hvaða 

launagreiðendum ber að halda eftir skattinum. Í 3. grein sömu lagana segir 

jafnframt að ákvæði þeirra nái til allra þeirra aðila, innlenda og erlendra, sem 

gjaldskyldir eru samkvæmt ákvæðum allra þeirra laga sem talin eru upp í annarri 

greininni. Þar segir einnig að lögin taki til þeirra innlendu og erlendu aðila sem 

greiða laun eða sjá um milligöngu á gjaldskyldum greiðslum samkvæmt lögum 

þessum og getið er um í áðurnefndri 2. grein. 

 

Önnur grein laganna nær einnig til gildissviðs þeirra. Þar kveður á um að 

staðgreiðsla sé af skattskyldum tekjum manna sem taldir eru upp í 1. grein 

skattalaganna og 1. tölulið 3. greinar sömu laga. Skattskyldar tekjur eru nánar 

tilgreindar í nokkrum málsgreinum A-liðar, í 7. grein laganna. Þó með þeim 

undantekningum sem fram koma í A-lið 1. málsgreinar 30. greinar er fjallar um 

leyfilegan frádrátt.17 

 

Þeir sem áttu að greiða tekjuskatt, skv. 1. grein skattalaganna, við innleiðingu laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda, sem tóku gildi 1. janúar 1988, voru eftirtaldir 

aðilar: 

 

                                                 
17  Staðgreiðslu opinberra gjalda, lög nr. 45/1987. 
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1. Þeim sem heimilisfastir eru hér á landi. 

2. Þeim sem heimilisfastir hafa verið hér á landi en flutt úr landi og fellt hafa niður 
heimilisfesti sitt hér, nema þeir sanni að þeir séu skattskyldir í öðru ríki á sama 
hátt og menn heimilisfastir þar og hafi fullnægt þeim skattskyldum sínum. 
Skattskylda þessi gildir þó aðeins í þrjú ár frá næstu áramótum eftir 
brottflutningsdag. 

3. Þeim sem dvelja hér á landi lengur en samtals 183 daga á sama almanaksári, þar 
með talin eðlileg fjarvera héðan af landi vegna orlofs og þess háttar. 

4. Þeim sem eigi falla undir ákvæði 1.–3. tölul. þessarar greinar en starfa samtals 
lengur en 183 á sama almanaksári, þar með talin eðlileg fjarvera frá starfi vegna 
orlofs og þess háttar, um borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi. 18 

 

Fyrsti töluliður 3. greinar sömu laga var eftirfarandi við setningu 

staðgreiðslulagana: 

 
Allir menn sem dvelja hér á landi og njóta launa fyrir störf sín hér skulu greiða 
tekjuskatt af þeim launum. Hér með teljast þeir menn sem atvinnu stunda hér á 
landi, eða um borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi, þótt dvöl þeirra 
eða starf vari 183 daga eða skemmri tíma á sama almanaksári. 19 

 

Fyrsta grein skattalaganna og 1. töluliður 3. greinar sömu laga stóðu óhreyfðir frá 

upphaflegri setningu núverandi skattlaganna á 99. löggjafarþingi Íslendinga árið 

1978, lög nr. 40 og fram undir síðustu aldamót, eða þangað til lög nr. 145/1995 

um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum tóku 

gildi. Lög nr. 40/1978 hafa verið endurútgefin með lögum nr. 75/1981 og lögum 

nr. 90/2003. 

 

Einnig taka lögin til tekjuskatts manna og annarra aðila sem eru skattskyldir 

samkvæmt ákvæðum 2., 3., 6., og 7. töluliða 3. greinar skattalaganna af 

tilgreindum skattskyldum tekjum hér á landi samkvæmt 2. og 3. tölulið 70 gr. 

skattalaganna. Gildissvið laganna hefur einnig alltaf náð til 4. kafla laga um 

tekjustofna sveitarfélaga.20 Hann fjallar m.a. um hverjir eru gjaldskyldir til 

útsvars, gjaldstofn til útsvars, hverjir annist innheimtu þess og hver sé 

hundraðshluti þess af útsvarsstofni. Felldur hefur verið niður eignaskattur þannig 

að ekki er fjallað frekar um hann hér. 

                                                 
18  Tekjuskattur og eignarskattur, lög nr. 75/1981. 
19  Tekjuskattur og eignarskattur, lög nr. 75/1981. 
20  Tekjustofnar sveitarfélaga, lög nr. 4/1995. 
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Sjöunda grein staðgreiðslulaganna fjallar um að hver sá aðili sem reikni eða inni 

af hendi greiðslur eftir 5. gr. laganna teljist launagreiðandi samkvæmt lögunum. 

Ef milligönguaðili annast greiðslur launa samkvæmt 3. greininni gegnir hann 

skyldum launagreiðanda varðandi greiðslur og vanskil samkvæmt lögum þessum. 

Í 5. gr. staðgreiðslulaganna er nánari upptalning á hvað teljist til launa s.s. hvers 

konar endurgjald sem innt er af hendi fyrir annan aðila, endurgjald af eigin vinnu 

þ.m.t maka og barna, upptaldar bætur, og styrkir o. fl. Í 6. tölulið sömu greinar 

segir að til launa teljist greiðslur til þeirra sem beri takmarkaða skattskyldu hér á 

landi og taldir eru upp í 2., 3., 6. og 7. tölulið 3. greinar skattalaganna. Þar utan 

segir í síðasta tölulið greinarinnar að hvers konar greiðslur sem greiddar eru skv. 

1. - 6. tölulið, vegna dómsáttar, dóms, úrskurða eða samkomulags eftir lok 

raunverulegs launatímabils séu laun skv. skilningi laganna.21 

 

2.2  Skattalög aðlöguð skattframkvæmdinni  

Í kjölfar rannsóknar skattrannsóknarstjóra sem hófst á árinu 1993 um skattskil 

nokkurra íslenskra starfsmanna erlendra starfsmannaleiga var lagt fram á Alþingi 

frumvarp til breytingar á skattalögunum. 

 

Með breytingu á lögunum um tekjuskatt og eignarskatt árið 1995 var meðal 

annars gerð breyting á 3. og 4. tölulið 1. greinar á þann veg að í staðinn fyrir „á 

sama almanaksári“ kemur „á sérhverju tólf mánaða tímabili.“ Önnur breyting, 

hvað varðar þá sem ekki eru heimilisfastir hér á landi, er gerð á 1. tölulið þriðju 

greinar lagana sem fjallar nánar um takmarkaða skattskyldu aðila sem starfa hér á 

landi eða um borð í flugvélum og skipum. Í þeirri grein segir einnig að þeir aðilar 

sem falli ekki undir ákvæði 1. eða 2. greinar eða séu undanþegnir skattskyldu skv. 

4. gr. beri takmarkaða skattskyldu. Fyrsti töluliður 3. greinar varð eftirfarandi eftir 

breytingar: 

 
Allir menn sem dvelja hér á landi og njóta launa fyrir störf sín hér skulu 
greiða tekjuskatt af þeim launum. Hér með teljast þeir menn sem atvinnu 
stunda hér á landi, eða um borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi, 

                                                 
21  Staðgreiðslu opinberra gjalda, lög nr. 45/1987. 
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þar með talið á grundvelli samninga um útleigu á vinnuafli, þótt dvöl þeirra 
eða starf vari 183 daga samtals eða skemur á hverju 12 mánaða tímabili. 22 
 

Í athugasemdum við greinar frumvarpsins kemur fram að alþjóðleg útleiga á 

vinnuafli hafi skapað ýmis vandkvæði í skattframkvæmd á liðnum árum. Um er 

að ræða aðila sem standa að rekstri hérlendis og óska efir að ráða erlent vinnuafl 

til skemmri tíma en 183 daga í gegnum erlendan millilið. Erlenda vinnuaflið sem 

leigt er til innlenda rekstararaðilans er sagt vera launþegar hjá erlenda aðilanum. 

Breytingin felur í sér að slíkur launþegi sé skattskyldur hér á landi á grundvelli 3. 

gr. lagana. Innlendur rekstraraðili hins leigða vinnuafls er ábyrgður fyrir 

staðgreiðslu af launum leigðra aðila sem og annarra starfsmanna sem starfa hér 

um skemmri sem lengri tíma. Fyrrnefnd ákvæði eru sambærileg við ákvæði 

tvísköttunarsamninga og mælst er til að taka af öll tvímæli um að aðilar sem eins 

háttar til um og að ofan er ritað teljist skattskyldir hér á landi. Breyting sú er í 

samræmi við núgildandi framkvæmd og er því ekki um efnisbreytingu að ræða 

hvað það varðar.23 

 

2.3  Réttarstaða starfsmanna sem störfuðu tímabundið á Íslandi  

Í framhaldi af milli þenslu á vinnumarkaðnum og með vaxandi fjölda erlendra 

starfsmanna ýtti löggjafavaldið úr vör lagafrumvarpi um réttarstöðu starfsmanna 

sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja. Frumvarpið er lagt 

fram til uppfyllingar samþykkt EES nefndarinnar sbr. tilskipun 

Evrópusambandsins nr. 96/71/EB. Tilskipunin snýr að samþykkt á nauðsynlegum 

lögum og stjórnsýslufyrirmælum vegna starfa manna sem sendir eru á milli landa í 

tengslum við veitingu á þjónustu. Þjónustuviðskipti milli landa þurfa ráðstafanir 

og frjálsa samkeppni til tryggingar þess að réttindi launamanna séu virt. 

Undirstrikað er að ekki megi útloka einstök aðildarríki frá beitingu eigin löggjafar 

eða samningum gagnvart sérhverjum þeim er til starfs er ráðin á þeirra 

yfirráðasvæði þó vinnuveitandinn sé með staðfestu í öðru aðildarríki.24 

                                                 
22  Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981, lög nr. 145/1995. 
23  Athugasemdir með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt. 

Þingskjal 174. 147. mál. Lagt fyrir Alþingi á 120. löggjafarþingi 1995. 
24  Athugasemdir með frumvarp til laga um útsenda starfsmenn. Þingskjal 885, 573. mál. Lagt 

fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 2000 – 2001. 
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Í júní 2001 samþykkti Alþingi frumvarpið um réttarstöðu starfsmanna sem starfa 

tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja.25 Lögin eru sett með hliðsjón af 

tilskipun nr. 96/71/EB um störf starfsmanna í tengslum við veitta þjónustu.  

 

Gildissvið laganna nær til fyrirtækja sem hafa staðfestu utan Íslands og senda 

starfsmenn hingað tímabundið til að inna af hendi keypta þjónustu sbr. 2. grein 

lagana. Lögin ná þó ekki til áhafna kaupskipa. Fyrirtæki í skilningi 1. greinar 

lagana telst senda starfsmenn til landsins í neðanskráðum tilvikum: 

 
1. Þegar það sendir á sínum vegum og undir sinni stjórn starfsmann í 

tengslum við samning um veitingu þjónustu við fyrirtæki hér á landi.  

2. Þegar það sendir starfsmann til starfsstöðvar eða fyrirtækis í eigu sömu 
fyrirtækjasamstæðu hér á landi.  

3. Þegar það framleigir sem afleysingarfyrirtæki eða atvinnumiðlun 
starfsmann til notendafyrirtækis sem hefur staðfestu eða er með starfsemi 
hér á landi.26 

 

Ávalt skal vera ráðningarsamband milli starfsmanna og fyrirtækis sem sendir þá 

til landsins á meðan dvöl þeirra stendur hér á landi. 

 

Þriðja grein laganna fjallar um starfskjör starfsmanna fyrirtækja sem sendir eru 

hingað til lands í skilningi laga og gilda ákveðin íslensk lög og reglur settar skv. 

þeim um starfskjör þeirra, hvað lámarkslaun varðar, réttindi o. fl. án tillits til 

löggjafar annarra landa, að ráðningasambandi undanskildu milli starfsmanns og 

fyrirtækis. Fyrirvari er um gildi ákvæðis 1. mgr. greinarinnar og fellst hann í því 

að hafi stafsmaðurinn betri kjör hjá viðkomandi fyrirtæki samkvæmt 

ráðningasamningi í starfsríki eða kjarasamningar eða löggjöf eru betri þar að 

jafnaði gildi áður nefnd löggjöf ekki. 

 

Frávik frá þessu eru m.a. þegar verk er framkvæmt af sérhæfðum eða faglærðum 

starfsmönnum fyrirtækis er veitir þjónustuna, nánari útfærsla frávika er í 4. grein 
                                                 

25  Réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja, lög 
nr. 54/2001. 

26  Réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja, lög 
nr. 54/2001. 
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laganna. Ráðherra hefur heimild til reglugerðarsetningar um nánari útfærslu 

laganna um veitingu upplýsinga af hálfu stjórnvalda og samskipti við bærar 

stofnanir annarra Evrópuríkja sbr. ákvæði 4. og 5. gr. tilskipunar nr. 96/ 71/EB.27 

 

2.4  Útleiga á vinnuafli – mat um skattskyldu  

Í fréttablaði RSK, Tíund, sem kom út í apríl 2004 fjallar Guðrún J. Jónsdóttir um 

útleigu á vinnuafli. Fram kemur í greininni að vegna umfangsmikilla 

virkjanaframkvæmda á Austurlandi hafi mikið verið fjallað um ólíkar skoðanir 

manna á skattskyldu og skattskilum starfsmanna er unnu við framkvæmdirnar í 

fjölmiðlum sem og í sal Alþingis. 

 

Þar segir að það færist í vöxt að rekstraraðili hér á landi ráði til sín erlent vinnuafl 

gegnum erlendan aðila. Erlendi aðilinn gefur sig út fyrir að vera launagreiðandi í 

slíkum tilfellum og með þeim hætti sé hægt að komast hjá skattlagningu launanna 

í ríkinu sem vinnan er framkvæmd í. Þessi háttur er meðal annars algengur hjá 

flugliðum og flugvirkjum í gegnum áhafnaleigur. Til skoðunar í greininni eru þrjú 

skattaréttarleg álitaefni. Hver er skattaréttarleg staða starfsmanna sem starfa eftir 

samningum um útleigu vinnuafls hér á landi? Annað álitaefnið er skattaréttarleg 

skylda rekstraraðila sem nýta sér þessa þjónustu og að síðustu fjallað um 

skattaréttarlega stöðu erlendra starfsmannaleiga. 

 

Fram kemur í grein Guðrúnar að skýr og óumdeilanleg sé skattskylda erlendra 

starfsmanna samkvæmt íslenskum skattalögum. Byggist hún annað hvort á 1. 

málsgrein 1. greinar laganna um fulla og ótakmarkaða skattskyldu eða 1. tölulið 3. 

greinar laganna um takmarkaða skattskyldu. Þegar fjallað er um fulla og 

ótakmarkaða skattskyldu er átt við að skylt er að greiða tekjuskatt af öllum tekjum 

sínum sama hvar þeirra sé aflað. Takmörkuð skattskylda er þegar skylt er að 

greiða tekjuskatt af tekjum sem eiga uppruna sinn hér á landi m.ö.o. tekjur sem 

verða til við vinnu unna hérlendis. 

                                                 
27  Réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja, lög 

nr. 54/2001. 
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Við mat á skattskyldu starfsmanna um hvort þeir falli undir 1. grein laganna eða 3. 

grein er litið til reglu sem kölluð hefur verið 183 daga reglan. Reglan útleggst á 

þann veg að þeir sem vinna í 183 daga eða lengur á sérhverju 12 mánaða tímabili 

skulu falla undir 1. grein lagana og bera fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á 

landi, sé dvalartíminn styttri falla menn undir 3. grein lagana um takmarkaða 

skattskyldu. Við breytingu á skattalögunum með lögum nr. 145/1995, var fjallað 

um skattalega stöðu þeirra launþega sem vinna skemmur en 183 daga á sérhverju 

12 mánaða tímabili á grundvelli samninga um útleigu á vinnuafli. Efnisleg 

breyting átti sér ekki stað á greininni eingöngu var verið að staðfesta þegar 

viðhafða framkvæmd í verki.28 Fjallað var um þessa breytingu í kafla 2.2 hér að 

framan. 

 

2.4.1  Mat skattyfirvalda á skattskyldu 

Í grein sinni segir Guðrún að það sé á hendi skattyfirvalda að meta sérhvert tilvik 

fyrir sig um hvort viðskipti starfsmanna og rekstraraðila sé á þann veg að um 

launþegasamband sé að ræða í skattaréttarlegu sambandi. Fallist skattyfirvöld á að 

um launþegasamband sé að ræða á íslenskum vinnumarkaði ber starfsmönnunum 

að sæta afdrætti staðgreiðslu af launum sínum hér á landi. Sé um slíkt samband að 

ræða, kemur rekstraraðilinn fram sem launagreiðandi og ber skyldur gagnvart 

starfsmönnum samkvæmt staðgreiðslulögum, tryggingagjaldslögum29 og lögum 

um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Rekstraraðilanum 

ber að afla sér upplýsinga samkvæmt framangreindum lögum hjá starfsmönnunum 

sjálfum eða erlendu vinnuleigunni. Rekstaraðili ber ábyrgð á skattgreiðslum 

erlendra starfsmanna sinna. 

 

Fyrrnefnt mat skattyfirvalda getur hins vegar leit í ljós að ekki sé um 

launþegasamband að ræða milli starfsmanna og íslenskra rekstraraðila og kemur 

þá tvennt til. 

 

                                                 
28  Guðrún J. Jónsdóttir. 2004, Bls. 12. 
29  Tryggingagjald, lög nr. 113/1990. 
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Annað hvort er um að ræða fasta starfsstöð hér á landi frá erlendu vinnuleigunni 

og hún þá skattskyld samkvæmt 4. tölulið 3. greinar skattalagana. Starfsstöð 

erlends fyrirtækis hér á landi er skattskyld af tekjum sem tilheyra starfsstöðinni og 

kemur fram sem launagreiðandi starfsmanna hér á landi og ber skyldur gagnvart 

þeim samkvæmt staðgreiðslulögum, tryggingagjaldslögum og lögum um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Starfstöðin ber sömu 

skattaréttarlegu skyldurnar sem um íslenskt fyrirtæki sé að ræða, hvað verðar 

álagningu opinberra gjalda. 

 

Sé starfsemin hins vegar ekki frá fastri starfsstöð hérlendis er erlenda vinnuleigan 

skattskyld hérlendis skv. 3. tölul. 3. greinar skattalaganna. Þegar skipulag er með 

þeim hætti ber innlenda rekstraraðilanum, sem er kaupandi þjónustunnar, að halda 

eftir staðgreiðslu hinnar erlendu vinnuleigu skv. 6. tölul. 5. greinar 

staðgreiðslulaganna. Þetta fyrirkomulag á einnig við þegar launagreiðandi telst 

vera rekstraraðilinn sem greiðir auk launa þóknun til erlendu leigunnar, sem 

einnig ber að sæta afdrætti staðgreiðslu af þóknun sinni. Tvísköttunarsamningar 

Íslendinga við önnur ríki geta haft áhrif á skattlagningu erlendra fyrirtækja.30 

 

2.4.2  Ákvæði tvísköttunarsamninga  

Tvísköttunarsamningar sem Ísland hafði gert á þessum tíma við önnur þjóðríki 

höfðu allir tekið gildi þar sem þeir höfðu verið birtir. Fram kemur hjá Guðrúnu að 

almenna reglan í þeim sé að ríkið sem vinnan er framkvæmd í hafi heimild um 

skattlagningu launanna. Heimilisfestaríki er eingöngu heimil skattlagning 

launanna hafi viðkomandi dvalið skemmur en 183 daga í vinnulandinu og launin 

hafi verið greidd fyrir hönd eða af aðila þess ríkis. Átt er við aðila sem ber 

endanlegan kostnað af vinnu starfsmannanna. Þegar um útleigu á vinnuafli er að 

ræða ber rakstaraðilinn sem fær vinnuaflið endanlegan kostnað. Túlkun þessi er í 

samræmi við greinargerð með OECD samningsfyrirmyndinni. Greinargerðin 

hefur að geyma fyrirmæli um að mælt sé með mati á því hvort um 

launþegasamband sé að ræða milli rekstraraðila og launþega til að koma í veg 

fyrir skattasniðgöngu með misbeitingu 2. mgr. 15. gr. 
                                                 

30  Guðrún J. Jónsdóttir. 2004. Bls. 13 – 14. 
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samningsfyrirmyndarinnar.31 Í grein Guðrúnar er reifaður dómur Hæstaréttar 

Danmerkur frá árinu 2003 er varðaði skattlagningu launa, erlendra sérfræðinga, 

sem unnu í Danmörku samkvæmt samningi um útleigu á vinnuafli. Í hlut átti 

danskt félag sem leigði út sérhæfðan búnað til nota á olíu- og gasborpöllum. 

Danska félagið varð sér úti um tvo sérfræðinga frá móðurfélagi þess til þess að 

stýra búnaðinum sem það leigði út. Sérfræðingarnir voru skattlagðir í sínum 

heimaríkjum Bandaríkjunum og Kanada af launum sem tilkomin voru vegna 

vinnu í Danmörku. Danska félagið greiddi eingöngu fyrir veitta þjónustu 

samkvæmt reikningi fá ameríska félaginu. Óumdeilt var samkvæmt dómnum að 

sérfræðingarnir væru skattskyldir í Danmörku vegna unninnar vinnu þar samanber 

c-lið 1. málsgreinar 2. greinar og h-lið 2. málsgreinar 42. greinar í 

kildeskatteloven. Fram kemur að í gildandi tvísköttunarsamningum milli þjóðanna 

væru ekki ákvæði um hvernig skattlagningarrétti vinnuríkis væri háttað þegar um 

væri að ræða útleigu á vinnuafli. Hæstiréttur Danmerkur tók undir með dönskum 

skattyfirvöldum um að danska félagið teldist launagreiðandi mannanna, þar sem 

ekki eru ákvæði í tvísköttunarsamningum landana vegna útleigu á vinnuafli. 

Einnig var talið af túlkun skattyfirvalda Danmerkur væri í samræmi við almenna 

þróun á sviði alþjóðaskattaréttar og greinargerðar samningsfyrirmyndar OECD. 

Hún er nýrri en þeir tvísköttunarsamningar sem hér komu til álita.32 

 

2.5  Erlent vinnuafl – skattframkvæmd 
Í ágúst 2003 fannst ríkisskattstjóra, að gefnu tilefni, ástæða til framsetningar 

ákvarðandi bréfs nr. 8/2003, með vísan til 101. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt 

og eignarskatt, þar sem fjallað er um skattalega stöðu starfsaðila með starfsemi 

hér á landi er fær til sín vinnuafl frá fyrirtæki er leigir út vinnuafl, að því er varðar 

skyldur launagreiðenda samkvæmt gildandi skattalögum. Átt er við fyrirtæki sem 

ber fulla skattskyldu hér skv. 2. gr. skattalaganna og fyrirtæki sem hefur 

takmarkaða skattskyldu hér á landi, skv. 4. tl. 3. gr. laganna, vegna fastrar 

starfsstöðvar þess hér á landi. 

 

                                                 
31  Guðrún J. Jónsdóttir. 2004. Bls. 14. 
32  Guðrún J. Jónsdóttir. 2004. Bls. 14. 
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Í umfjölluninni hér á eftir er gert ráð fyrir að um sé að ræða erlenda vinnuleigu og 

erlenda starfsmenn hennar sem koma til tímabundinnar vinnu á grundvelli 

samnings um að erlend vinnuleiga leigi innlendum fyrirtækjum starfsmenn til að 

annast vinnu fyrir þá. Erlendu starfsmennirnir þiggja ekki laun frá innlenda 

fyrirtækinu heldur frá erlenda fyrirtækinu sem leigir út vinnuaflið sem fær aftur á 

móti greiðslur frá því íslenska fyrirtækinu fyrir veitta þjónustu.33 

 

2.6  Launagreiðandi - skattframkvæmd 

Að mati ríkisskattstjóra mátti gera ráð fyrir að innlenda fyrirtækið væri í hlutverki 

launagreiðandi í skilningi staðgreiðslulaganna gagnvart starfsmönnum sem starfa 

samkvæmt samningum um vinnuleigu. 

 

Slíkri niðurstöðu má þó ekki slá fastri heldur þarf að skoða hvert atvik sérstaklega 

þ.e. að skoða samninga aðila í ljósi athugunarlista, sem innheldur m.a. eftirfarandi 

atriði, hvar liggur húsbóndavald starfsmannanna hér á landi, hver ber ábyrgð á 

verklokum og vinnuframlagi, hver fer með ákvörðunarvald, verkstjórn og 

vinnutilhögun, hver ber ábyrgð á starfsmannafjölda og ábyrgð á vinnuskyldu 

hvers starfsmanns, hvar vinnuframlag starfsmanna er afhent og hver ber þar 

ábyrgð og hver fer með umsjón verksins. Hvernig háttar útreikningi 

heildarþóknunar verksins, er miðað við unnin tíma starfsmanna og þóknun til 

vinnuleigunnar eða er annar háttur á útreikningi hafður á og þá hver, hver skaffar 

efni, tól og tæki, og hverjir eru þeir aðrir þættir sem haft geta þýðingu við mat á 

því hvort um sé að ræða starfsmenn erlendra verktaka eða um starfsmenn íslensks 

launagreiðanda.34 

 

Ríkisskattstjóri taldi að hið raunverulega samband milli aðila ráði um 

réttarsamband þeirra, en ekki nafn og form samnings og telur hann það ekki 

standast í skattlegu tilliti að aðilar geri með sér vinnusamning og ráðstafi 

launamönnum á milli aðila á grundvelli slíks samnings. Þessi tilhögun 

                                                 
33  Ákvarðandi bréf nr. 8/2003. 
34  Ákvarðandi bréf nr. 8/2003. 
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vinnusamninga fáist ekki staðist að hans mati eftir að tímabili vistarbands lauk hér 

á landi. 

 

Sé það rétt skoðun að um vinnusamband sé að ræða þá telst innlenda fyrirtækið 

launagreiðandi gagnvart launamönnunum og ber þar af leiðandi allar skyldur sem 

launagreiðandi samkvæmt staðgreiðslulögunum og lögum um tryggingagjald, það 

er að halda eftir staðgreiðslu af launum starfsmannanna og greiðslu 

tryggingagjalds af þeim. Launagreiðanda ber með sama hætti að skila 

launaframtali og standa skil á launamiðum samkvæmt 92. grein skattalaga. Leiðir 

þetta af sér að íslenska fyrirtækið þarf að afla upplýsinga um laun hvers 

starfsmanns fyrir sig og þá hver sé þóknun erlenda fyrirtækisins sé hún fyrir 

hendi. Sé hún fyrir hendi ber að fara með hana samkvæmt 6. tölulið 5. greinar 

staðgreiðslulaga. 

 

Tvennt kemur til greina verði niðurstaða ofanritaðrar athugunar á réttarsambandi 

aðila á þann veg að ekki sé um launþegasamband að ræða í skattalegu tillit. Komi 

innlenda fyrirtækið ekki fram sem launagreiðandi starfsmannanna er það ekki 

ábyrgt fyrir staðgreiðslu af launum þeirra starfsmanna sem vinna hjá því eftir 

samningum um útleigu á vinnuafli. Ef erlenda fyrirtækið telst hafa fasta starfsstöð 

hér á landi samkvæmt 4. tölulið 3. greinar skattalaga, þá ber því að tilgreina 

skattskyldar tekjur sínar á skattframtali eins og öðrum skattskyldum lögaðilum. 

 

Séu umsvif erlenda aðilans hins vegar ekki á þann veg að hægt sé að líta á 

starfsemi þess sem um fasta starfstöð sé að ræða væri rétt að álíta að um 

verktakasamband væri að ræða milli erlenda fyrirtækisins og þess innlenda. Í 

slíkum tilfellum ber erlendi aðilinn takmarkaða skattskyldu hér á landi á 

grundvelli 3. töluliðar 3. greinar skattalaganna. Vegna greiðslna til erlenda 

fyrirtækisins er innlenda fyrirtækið staðgreiðsluskylt samkvæmt 6. tölulið. 5. gr. 

staðgreiðslulaganna, slík staðgreiðsla telst endanleg álagning skatta erlenda 

aðilans. 
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Ríkisskattstjóri benti jafnframt á ábyrgð innlenda fyrirtækisins á skattgreiðslum 

erlenda fyrirtækisins vegna aðkeyptrar þjónustu samkvæmt 116. gr. skattalaganna 

og eigi það líka við þó íslenska fyrirtækið teljist launagreiðandi starfsmanna 

útleigufyrirtækisins. Þá nær staðgreiðsluskyldan eingöngu til þóknunar erlenda 

fyrirtækisins.35 

 

Ákvarðandi bréf ríkiskattstjóra nr. 8/2003 „Leiga á erlendu vinnuafli – skattaleg 

staða“ var afturkallað af hálfu ríkisskattstjóra með vísan til dóms Hæstaréttar nr. 

523/2006.  

 

2.7  Skýringar til launagreiðenda um skattframkvæmd 

Í orðsendingu ríkisskattstjóra nr. 3/2005, til launagreiðenda, kemur fram að 

erlendum starfsmönnum hafi fjölgað mikið hér á landi að undanförnu. Oft er form 

samninga þessara aðila annað en venjulegt starfssamband launamanns og 

launagreiðanda að ræða og ekki gæt að tilkynningaskyldu til yfirvalda. Virðist 

helst vera um þrenns konar form samninga að ræða. Hér getur verið að ræða 

starfsmenn erlendra starfsmannaleiga. Að öðrum kosti er um ræða svokallaða 

þjónustusamninga við erlend fyrirtæki um vinnu starfsmanna og í þriðja lagi er 

um að ræða verktakasamninga beint við erlenda starfsmenn. 

 

Fram kemur í orðsendingunni, að misskilnings hafi oft gætt í umræðunni um þessi 

mál í fjölmiðlum og víðar, hefur sá misskilningur m.a. verið uppi að þessi erlendu 

menn væru ekki skattskyldir hér á landi af launum sínum sem þeir afla er hér á 

landi, sér í lagi ef um Evrópubúa sé að ræða, sem koma hingað á svonefndri 90 

daga reglu, samanber reglugerð nr. 53/2003 um útlendinga. Eins hefur umræðan 

snúist um að verið sé að brjóta á þessum mönnum launalega séð. Umræðan hefur 

síður snúist um það að þessir starfsmenn bera skattalegar skyldur hér á landi sem 

og innlendir aðilar sem fá þá til vinnu og greiða þeim fyrir. 

 

                                                 
35  Ákvarðandi bréf nr. 8/2003. 
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Með áðurnefndri orðsendingu vill ríkisskattstjóri koma á framfæri eftirfarandi 

sjónarmiðum til íhugunnar og meginreglum sem þurfa að liggja fyrir við almenna 

skattframkvæmd málaflokksins: 

 

• Hér er um menn að ræða sem starfa hérlendis og hafa af starfinu tekjur sem 

eru skattskyldar hér á landi. Ekki skiptir máli hver sé greiðandi teknanna, þó 

geta verið undantekningartilvik er ákvæði tvísköttunarsamninga við heimaríki 

geta átt við. 

• Raunverulegur launagreiðandi manna er þiggja laun hér á landi ber skyldur 

launagreiðanda samkvæmt staðgreiðslulögum og tryggingagjaldslögum. 

Staðgreiðslu ber að halda eftir af launum þeirra og greiða tryggingagjald og 

eins er það á hendi launagreiðanda að standa skil á launamiðum og 

launaframtali samkvæmt skattalögum.  

• Í skattalegu tilliti hefur innlendur leigutaki starfsmanna erlendra 

starfsmannaleiga er starfa hér á landi stöðu launagreiðanda. Hið sama gildir 

um svokallaða verktakasamninga og þjónustusamninga ef leiga á vinnuafli er 

raunverulegt innihald þeirra. 

 

Í orðsendingunni vísar ríkisskattstjóri til ákvarðandi bréfs „Leiga“ á erlendu 

vinnuafli – skattleg staða frá 27. ágúst 2003 og úrskurð yfirskattanefndar nr. 

95/2005. Ríkisskattstjóri vill taka eftirfarandi fram um hvert áðurnefnt atriði, þ.e. 

erlendar starfsmannaleigur, þjónustusamningar og verktakasamningar við erlenda 

starfsmenn.36 

 

2.7.1  Erlendar starfsmannaleigur 

Þegar orðsendingin var send launagreiðendum hafði yfirskattanefnd úrskurðað að 

launagreiðendum væri skylt að standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda af 

launum erlendra starfsmanna þó um væri að ræða greiðslur samkvæmt reikningi 

til erlendra starfsmannaleiga. Skipti ekki máli hve lengi viðkomandi starfsmaður 

                                                 
36  Orðsending ríkiskattstjóra nr. 3/2005. 
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dveldi hérlendis eða hvaðan hann hefði komið. Ábyrgð á staðgreiðslu og 

staðgreiðsluupplýsingum viðkomandi starfsmanna er forráðandi. 

Launagreiðandinn er einnig ábyrgur fyrir fullri greiðslu tryggingagjalds nema 

þegar framvísað er vottorði E 101 frá heimalandi starfsmanns á EES-svæðinu með 

staðfestum upplýsingum. Við álagningu opinbera gjalda er tekið tillit til 

persónuafsláttar, dvalartíma þessara starfsmanna og gildandi 

tvísköttunarsamninga ásamt atriðum sem kunna að skipta máli.37  

 

2.7.2  Þjónustusamningar 

Við athugun á nokkrum samningum sem innlend fyrirtæki hafa gert við erlenda 

aðila hefur komið í ljós að innihald samninganna sé eingöngu leiga á vinnuafli og 

því er í raun um „dulbúnar“ starfsmannaleigur að ræða. Slíka samninga ber að 

meðhöndla skattalega séð í samræmi við efni og innihald þeirra, það er eins og 

aðra samninga um starfsmannaleigur samanber kaflann erlendar starfsmannaleigur 

hér að ofan. Sé hið erlenda félag hins vegar að veita þjónustu umfram útleigu á 

vinnuafli, það er um raunverulega þjónustusamning sé að ræða ber erlendi aðilinn 

skattalegar skyldur í samræmi við það. Þá er um tvennt að ræða: 

 

1. Fyrst verður að líta til þess ef erlent vinnuafl er hér á landi á vegum erlends 

fyrirtækis beri því að hafa fasta starfsstöð hér á landi, nema í 

undantekningartilvikum. Slíka starfsstöð ber að skrá hjá fyrirtækjaskrá, 

launagreiðendaskrá til staðgreiðsluskila opinberra gjalda og sé um 

virðisaukaskattskylda starfsemi að ræða að skrá sig á virðisaukaskattskrá og 

innheimta virðisauka af seldri þjónustu. Form og efni sölureikninga þarf að 

vera lögum samkvæmt til að hægt sé að innskatta virðisaukaskattinn af 

þjónustunni sé um hann að ræða og eins gjaldfæra reikningana. Erlenda 

félagið er skattskylt hér á landi af rekstri starfstöðvarinnar skv. 4. tölul. 1. mgr. 

3. gr. laga 90/2003. Eins ber starfsstöðinni að skila hér skattframtali og 

ársreikningi. 

 

                                                 
37  Orðsending ríkiskattstjóra nr. 3/2005. 



 29

2. Í undantekningartilvikum, ber að líta svo á að erlenda fyrirtækið starfræki ekki 

fasta starfsstöð hér, þ.e. þegar starfsemin er óregluleg, óstaðbundin eða lítt 

varanleg. Slík starfsemi er skilgreind nánar í tvísköttunarsamningum. Þó ber 

að líta á starfsemina sem þjónustu erlends aðila innta af hendi hérlendis. 

Skattaleg meðferð greiðslna fyrir veitta þjónustu erlends aðila sem innt af 

hendi hérlendis er skv. 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. skattalaga og hinu innlenda 

fyrirtæki sem er kaupandi þjónusturnar ber eftir atvikum að halda eftir 

staðgreiðslu skv. 6. tölul. 5. gr. staðgreiðslulaga. Sé umrædd þjónusta 

virðisaukaskattskyld ber þjónustusalanum að hafa umboðsmann hérlendis er 

sinnir skyldum hans skv. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. virðisaukaskattslaga eða þeim 

er þjónustuna kaupir ber að halda eftir virðisaukaskatti skv. 1. mgr. 35. gr. 

sömu laga.38 

 

2.7.3  Verktakasamningar við erlenda starfsmenn 

Hér á landi var mikill skortur á iðnaðarmönnum og var því mikil eftirspurn eftir 

erlendum iðnaðarmönnum. Þess eru dæmi að gerðir hafi verið verktakasamningar 

við einstaklinga frá mið og austur Evrópu um þjónustu sem þeir svo framvísuðu 

reikningum fyrir. Leggja þarf mat á slíka samninga hvort um raunverulega 

verktöku sé að ræða eða eingöngu launavinnu. Sömu sjónarmið gilda við mat á 

þessum samningum sem um innlenda aðila væri að ræða. Sé niðurstaða matsins á 

þá þann veg að um launþegasamband sé að ræða liggur ábyrgð afdráttar 

staðgreiðslunnar af laununum starfsmanna hjá verkkaupa sem hefur jafnframt 

aðrar skyldur við starfsmennina samanber kaflann erlendar starfsmannaleigur hér 

að ofan. Sé hins vegar um raunverulegt verktakasamband að ræða eiga skattalegar 

skyldur og sjónarmið við eins og í liðum 1. og 2. undir kaflanum 

þjónustusamningar.39 

 

 

                                                 
38  Orðsending ríkiskattstjóra nr. 3/2005. 
39  Orðsending ríkiskattstjóra nr. 3/2005. 
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3.0  Starfsumhverfi starfsmannaleiga og starfsmanna þeirra í upphafi aldar 

Fyrst er fjallað um starfsumhverfi vinnuleiga á norðurlöndum og nokkrum öðrum 

Evrópuríkjum. Síðan greinargerð unna fyrir félagsmálaráðuneytið 2005, um 

stöðuna á íslenskum vinnumarkaði haustið 2005, þar er m.a. fjallað um leigu á 

starfsmönnum erlendis frá til innlendra fyrirtækja og að síðustu yfirlýsingum 

ríkisstjórnarinnar frá því í nóvember 2005. Oft er því haldið fram að íslensk 

vinnulöggjöf sé að verulega miklu leiti sniðin eftir löggjöfum hinna 

Norðurlandanna. Því er mikilvægt að gera aðeins grein fyrir fyrirkomulaginu hjá 

þeim. Félagsleg lög og reglugerðir tilgreina hvaða athæfi eru leyfileg og hvað 

ekki. Það getur átt við athafnir einstaklinga, fyrirtækja eða stofnana. Algengt er að 

gera greinamun á milli tveggja grundvallarþátta félagslegra reglna; (1) hvaða 

pólitísk markmið eru í för og (2) tegund reglna sem snýr að þegnunum sjálfum. 

Þær geta meðal annars beinst m.a. að öryggi og velferð þegnanna. 

 

Setning reglugerða til pólitískra markmiða eða til öryggis eða velferðar þegnanna 

er flókið ferli sem kallar oft á ýmiskonar fagþekkingu s.s. lagalega, tæknilega eða 

hagfræðilega. Félagslegar reglugerðir þurfa því að vera skýrar því oft móta þær 

væntingar hjá fólki, og geta takmarkað um leið sveigjanleika. Megin einkenni 

félagslegra reglugerða eru að þær varða hegðun eða niðurstöður, eru viðmið mats 

um hvort þeim sé fylgt eftir, viðurlaga eða refsinga vegna brota á þeim. Það er 

stjórnsýslan sem sér um að þeim sé fylgt eftir. Þær geta einnig verið til upplýsinga 

eða afskipta s.s. til umsóknar kennitölu, skráningar eða til annarra 

tilkynningarforma um aðgengi að íslenskum vinnumarkaði eða öðrum kerfum 

ríkisins. Sem og önnur stjórntæki stjórnvalda er ákvörðunin um félagslega 

reglubindingu hluti af pólitískri ákvörðun, sem á að endurspegla jafnvægi gilda og 

heildarsýnar.40 Ákvörðunin um hvort ákveðinni framkvæmd skuli komið á með 

félagslegri reglubindingu geta orsakað tvímæli. Skiptar skoðanir geta verið á 

beitingu reglubindingar til að koma reglu á hlutina s.s. almennum vinnumarkaði. 

                                                 
40  Lester M. Salamon, ritstjóri.Bls. 157 -171. 
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3.1  Lagaumhverfi starfsmanaleiga á Norðurlöndunum og víðar. 

Í formála greinargerðar um lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins kemur fram að hún hafi að geyma yfirlit yfir lagaumhverfi 

starfsmannaleiga á Norðurlöndum og nokkrum ríkjum meginlands Evrópu. 

Löggjöf um þetta málefni endurspeglar m.a. stöðuna á vinnumörkuðum 

aðildarríkjanna og stefnumótun stjórnvalda í málefnum vinnumarkaðarins. Varað 

er við því að draga of miklar ályktanir ef reglunum einum saman, án þess að 

þekkja uppruna þeirra og samhengi með tilliti til annarra þátta s.s. samskipti og 

réttarstöðu launafólks og atvinnurekenda. Innan Evrópusambandsins hafa ekki 

verið mótaðar samræmdar reglur um starfsheimildir starfsmannaleiga, né 

starfsemi þeirra. Það er því í höndum hvers ríkis að sjá um stefnumótun og 

reglusetningu þessa málaflokks. Reglusetning sem þegar er kominn innan 

aðildarríkja sambandsins41 má skipta í þrjá megin flokka:  

 

1. Fyrsti flokkurinn snýr að þeim fyrirtækjum sem heimild hafa til að veita 

þjónustu á sviði starfsmannaleiga og opinberu eftirliti með starfsemi þeirra. 

Slíku eftirliti má koma á með ýmsum hætti s.s. banna starfsmannaleigur í 

ákveðnum atvinnugreinum, með takmörkunum, upplýsingum og með 

starfsleyfum.  

2. Annar flokkurinn snýr að stýringu heimildar til nýtingar vinnuafls 

starfsmannaleiga. Slíkar reglur gætu t.d. innihaldið tímatakmörkun á lengd 

leigusamninga launafólks án skyldu fyrirtækja til beins ráðningarsambands við 

launþega. 

3. Þriðji flokkurinn hefur að geyma umfjöllun um efni og form milli 

starfsmannaleiga og starfsmanna t.d. hvað varðar launajöfnuð milli 

starfsmanna fyrirtækja og þeirra starfsmanna sem leigir eru til fyrirtækjanna 

hverju sinni, vinnuvernd leigðra starfsmanna og fleiri atriði sem snúa að 

réttarstöðu þeirra. 

 

                                                 
41  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins. 2005. Bls. 3 – 6.  
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Sum aðildarríki hafa gengið skemur en hér er upp talið á meðan önnur hafa byggt 

löggjöf sína um starfsmannaleigur á þessari flokkun. Þróun mála hefur verið að 

rýmka mjög starfsheimildir starfsmannaleiga í Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku. 

Horfið hefur verið frá takmörkunum í þessum ríkjum sem lögfestar voru á milli 

þriðja og sjöunda áratugar síðustu aldar. Vinnumiðlun þess tíma var á vegum 

einkaaðila, einnig starfsmannaleiga, þar sem þær voru leyfðar. Þar sem þær voru 

ekki bannaðar voru þær bundnar stafsleyfum og var útgáfa starfsleyfanna háð 

lagaskilyrðum til takmörkunar á starfsheimildum þeirra.42 Noregur hefur fylgt 

sömu þróun mála. Eins er með skattlagningarétt landana hvert þeirra hefur sínar 

reglur um skattlagningu starfsmanna starfsmannaleiga. Fjallað verður um 

takmarkaða skattskyldu hvers lands í viðkomandi kafla. 

 

3.2  Danmörk 

Starfsmannleigur í Danmörku voru bundnar sérstökum reglum frá árinu 1970, en 

þá var ákveðið að fyrirtækjum í skrifstofu- og verslunarrekstri væri heimilt að 

nýta þjónustu slíkra fyrirtækja. Reksturinn var leyfisskyldur, reglur kváðu á um 

réttarstöðu stafsmanna og í þeim var ákvæði um að þriggja mánaða hámarks 

ráðningartímabil. 

 

Við stefnumótum danskra stjórnvalda voru reglur þessar felldar úr gildi árið 1990 

og engar sérstakar kröfur gerðar til slíkra fyrirtækja frá þeim tíma. Þeim er hins 

vegar uppálagt eins og öðrum fyrirtækjum á dönskum vinnumarkaði að fara eftir 

reglum vinnumarkaðarins sem og kjarasamningum þeirra. Þetta hefur í för með 

sér að engar reglur eru um útgáfu starfsleyfa, reglur um réttarstöðu starfsmanna 

slíkra fyrirtækja eða skilgreiningu hugtaka. Tvö svið vinnumarkaðarins eru þó en 

bundin starfsleyfum danskra stjórnvalda hvað starfsmannaleigur snertir þ.e. 

aðilum innan heilbrigðisþjónustunnar og útleiga bifreiðastjóra. 

 

Algengt er að starfsmenn og starfsmannaleigur geri tvo ráðningasamninga, einn 

þegar starfsmaðurinn skráir sig hjá leigunni og annan þegar viðkomandi 
                                                 

42  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 
Evrópusambandsins. 2005. Bls. 6 – 7. 
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stafsmaður er sendur til notendafyrirtækis. Fyrirkomulag þetta er viðhaft af því að 

atvinnurekendur eru upplýsingaskyldir um ráðningakjör sinna starfsmanna skv. 

tilskipun Evrópusambandsins um það efni frá árinu 1991. Í Danmörku hefur verið 

farin sú leið að gera kjarasamninga beint við innlendar og erlendar 

starfsmannaleigur og taka þeir samningar oft mið af kjarasamningu sem 

notendafyrirtæki43 eru þegar bundin af. 

 

Fram kemur í greinargerð Elínar Blöndal, sem unnin er fyrir félagsmálaráðuneytið 

í október 2005, að almennt sé litið á starfsmannaleigur sem vinnuveitendur 

leigustarfsmanna með öllum þeim skyldum sem slíkt samband felur í sér þar með 

talið hvað laun og önnur starfskjör varðar. Réttarstaða leigustarfmanna er sú sama 

og allra annarra í landinu þ.e. þeir falla undir almenna danska vinnulöggjöf.44 

 

Megin reglan um takmarkaða skattskyldu í Danmörku fyrir einstaklinga er að 

skattur er lagður á launatekjur í því landi sem vinnan er innt af hendi. Ef vinna er 

innt af hendi fyrir danskan vinnuveitanda í Danmörku ber einstaklingur 

takmarkaða skattskyldu í Danmörku búi hann í öðru landi. Viðkomandi ber engu 

að síður fulla skattskyldu í heimalandi sínu. Aðrar reglur gilda þó um áhafnir 

millilanda flugvéla, um farmenn og þá er vinnu um borð í lestum og skipum milli 

Svíþjóðar og Danmerkur og starfsmenn samgangna yfir Ermasund. Sér 

skattframtal er í Danmörku fyrir þá er bera takmarkaða skattskyldu. Einstaklingar 

sem bera takmarkaða skattskyldu allt árið fá ákveðna upphæð í persónuafslátt, 

þeir sem bera takmarkaða skattskyldu hluta úr ári fá ekki persónuafslátt, en að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum geta þeir sótt um hann. Einstaklingar sem bera 

takmarkaða skattskyldu hafa heimild til frádráttar á ákveðnum frádráttarbærum 

gjöldum frá tekjum sínum á skattframtali. Sérreglur eru um einstaklinga sem 

sækja vinnu yfir landamæri.45 

 

                                                 
43  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins. Bls. 7 – 9.  
44  Félagsmálaráðuneyti. 2005. Bls. 13.  
45  Danmörk, takmörkuð skattskylda. 
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3.3  Noregur 

Hvað Noreg varðar var opinberri vinnumiðlun veittur einkaréttur á grundvelli laga 

árið 1947 á norskum vinnumarkaði, þó með undantekningum og öðrum bannað að 

veita slíka þjónustu, þó ekki formlega fyrr en 1971 – 1972. Með setningu 

undanþágureglugerðar árið 1983 var útleiga starfsmanna leyfð til ýmissa 

skrifstofu- og verslunarstarfa. Fyrirtæki sem leigðu starfsmenn urðu að vera 

hlutafélög og leggja fram tryggingu frá banka eða vátryggingafélagi. Einokun 

hefðbundinnar vinnumiðlunar norska ríkisins var ekki aflétt fyrr en árið 2000,46 en 

þá voru áðurnefndar reglur um starfsmannaleigur aflagðar. Í dag verða 

starfsmannaleigur þar í landi að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

 

• Starfsmannaleigu er óheimilt að takmarka rétt starfsmanns sem leigður 
hefur verið til notendafyrirtækis til að stofna síðar til beins 
ráðningarsambands við það fyrirtæki. 

• Starfsmannaleigu er óheimilt að leigja starfsmann til fyrirtækis hafi hann 
starfað þar á síðustu sex mánuðum. 

• Starfsmannaleigu er óheimilt að krefja starfsmann um þóknun fyrir þá 
þjónustu sem hún lætur í té.47 

 

Núgildandi lög í Noregi á þessu sviði hafa engin skilyrði um starfsemi 

starfsmannaleiga, en þau hafa heimild til reglugerðarsetningar um málefni 

málaflokksins. Í norsku vinnulöggjöfinni er gerður greinarmunur á fyrirtækjum 

sem byggja starfsemina eingöngu á útleigu starfsmanna og hinum sem stunda 

útleigu ásamt annarri starfsemi. Viðurlög vegna brota á vinnulöggjöfinni hjá 

fyrirtækjum sem eingöngu reka leigu geta verið að starfsmanni sé dæmt fast starf 

hjá fyrirtækinu sem leigði hann. Í vissum tilfellum er dómstóli heimilt að hafna 

slíkri kröfu komi hún fram og teljist ósanngjörn, eins er starfsmanni heimilt að 

gera kröfu til fébóta. 

 

Það er á hendi starfsmannaleigurnar að gera ráðningasamning við starfsmenn sína 

og að greiða laun og launatengd gjöld þeirra. Leigukaupi ber hins vegar ábyrgð á 

                                                 
46  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins. 2005. Bls. 9 - 13.  
47  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins. 2005. Bls. 10. 
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öryggis- og vinnuvernd starfsmanna sem leigir eru, einnig ber leigutaki ábyrgð á 

tilskildum starfsréttindum sé gerð krafa um það. 

 

Vinnueftirlitið norska gegnir fyrst og fremst leiðbeiningarhlutverki um réttindi og 

skyldur launafólks og fyrirtækja. Norsk stjórnvöld koma ekki með beinum hætti 

að úrlausn ágreiningsmála. Í Noregi48 er í gildi heimild um að stjórnvöld veiti 

kjarasamningum almennt gildi, til að tryggja erlendu launafólki sambærileg kjör 

og norsku launafólki. 

 

Megin reglur í Noregi um takmarkaða skattskyldu einstaklinga frá öðrum löndum 

er að skattur er lagður á launatekjur í því landi sem vinnan er innt af hendi ef hún 

er innt af hendi í einkafyrirtæki. Ef einstaklingur frá öðru Norðurlandi en Noregi 

vinnur þar ber honum að greiða þar skatt af launum sínum ef:  

 

• hann er ráðinn af norskum vinnuveitanda, eða 

• hann dvelur í Noregi lengur en 183 daga á 12 mánaða tímabili eða 

• hann er ráðinn af erlendum vinnuveitanda sem er með fasta starfstöð í Noregi 

eða 

• ef um er að ræða starfsmannaleigu 

 

Vinnuveitanda viðkomandi einstaklings ber að draga af honum staðgreiðslu og 

skila til skattyfirvalda. Skattlagning er samkvæmt venjulegum norskum 

skattareglum þar sem enginn sérstök útfærsla er fyrir einstaklinga sem hafa 

skamma dvöl í landinu vegna atvinnu sinnar. Sá er hefur takmakaða skattskyldu í 

Noregi ber að skila skattframtali. Undantekning er frá þessum reglum á þann veg 

að sé viðkomandi sendur af vinnuveitanda í heimalandi til starfa í Noregi í 183 

daga að hámarki eða skemur á hverju 12 mánaða tímabili ber honum að greiða 

                                                 
48  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins. 2005. Bls. 11 – 13.  
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skatt að launum sínum í heimalandi. Undantekning þessi byggir á því skilyrði að 

vinnuveitandi sé ekki starfsmannaleiga eða hafi ekki fasta starfsstöð í Noregi.49 

 

3.4  Svíþjóð 

Bannað var með lögum frá árinu 1935 í Svíþjóð að reka vinnumiðlun einkaaðila 

þar með talið útleiga á starfsmönnum. Banninu var aflétt á árunum 1991-1992 og 

hafði það ekki verið mjög áhrifaríkt í framkvæmd. Núgildandi lög í Svíþjóð eru 

frá árinu 1993 og fjalla þau bæði um útleigu starfsmanna og hefðbundna 

vinnumiðlun. Starfsemi þessi er ekki háð starfsleyfum stjórnvalda. 

 

Starfsmannaleiga er skilgreind samkvæmt lögunum sem samningur á milli 

viðskiptavinar og atvinnurekanda, viðskiptavinur hefur afnot af vinnuafli 

starfsmanna atvinnurekandans, gegn gjaldi. Starfsmannaleigan er skilgreind sem 

atvinnurekandi með þeim skyldum sem því fylgja. Starfsmenn starfsmannaleiga 

geta stofnað til ráðningasambands við notendafyrirtæki sem þeir starfa fyrir. 

Óheimilt er af hálfu starfsmannaleigu að krefjast þóknunar úr hendi starfsmanna 

fyrir veita þjónustu hvort sem um er að ræða innlenda eða erlenda 

starfsmannaleigu í Svíþjóð. 

 

Árið 2000 gerði sænska Alþýðusambandið ásamt 18 aðildarfélögum sínum 

kjarasamning við samtök sænskra starfsmannaleiga, sérstaða samningsins er að 

notendafyrirtæki skal miða launakjör leigðra starfsmanna við laun kjarasamnings 

sem fyrirtækið er bundið af gagnvart öðrum starfsmönnum þess. Markmið 

kjarasamningsins var að draga úr hugsanlegri röskun á samkeppniskilyrðum í 

formi félagslegra undirboða milli ólíkra starfshópa inni á vinnustöðum og að 

vinnuveitendur skiptu ekki út starfsmönnum sínum fyrir ódýrari starfsmenn frá 

starfsmannaleigum. Samtök sænskra starfsmannaleiga, bjóða aðildarfélögum 

nokkurs konar gæðavottun um að viðkomandi starfsmannaleiga fari að settum 

                                                 
49  Noregur, takmörkuð skattskylda. 
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leikreglum og standist ákveðnar kröfur s.s. að fylgt sé siðareglum samtaka 

sænskra starfsmannaleiga,5051 kjarasamningar virtir o.fl. 

 

Megin reglur í Svíþjóð um takmarkaðrar skattskyldu einstaklinga frá öðrum 

löndum er að viðkomandi beri ekki ótakmarkaða skattskyldu og að skattur er 

eingöngu lagður á launatekjur í því landi sem vinnan er innt af hendi ef hún er innt 

af hendi í einkafyrirtæki. Aðrar reglur gilda um opinbera starfsmenn, í skipum og 

flugvélum og um þá er vinnu um borð í lestum og skipum milli Svíþjóðar og 

Danmerkur. Meginregla þessi er að ef einstaklingur vinnur í Svíþjóð en býr í öðru 

norrænu ríki beri honum alla jafnan að greiða skatt af tekjum sínum í Svíþjóð. 

Þessi meginregla hefur þó undantekningar. Hlutfall skatts fer m.a. eftir því hvort 

viðkomandi beri ótakmarkaða skattskyldu eða takmarkaða skattskyldu í landinu. 

Eins skiptir það máli með greiðslu á skattinum hvort vinnuveitandinn er erlendur 

með fasta starfsstöð í Svíþjóð, erlendur án starfsstöðvar eða sænskur 

vinnuveitandi. Þeir sem hafa ekki tengsl við Svíþjóð eru búsettir erlendis en eru 

eingöngu að vinna í landinu til skemmri tíma borga sérstakan tekjuskatt (SINK) 

25%. Þeir sem koma daglega yfir landamæri til vinnu bera takmarkaða 

skattskyldu og greiða SINK skatt af launum sínum. Sé hér um að ræða sænska 

vinnuveitendur eða erlenda vinnuveitendur með fasta starfstöð í landinu ber þeim 

að halda eftir 25% af brúttó launum hvers einstaklings. Sé vinuveitandinn hins 

vegar erlendur sem hefur ekki fasta starfsstöð i landinu ber starfsmanninum 

sjálfum að sjá um greiðslu skattsins. Frádráttur kostnaðar er óheimill og ekki ber 

að telja tekjurnar fram til skatts í landinu. Í Svíþjóð er svonefnd 183 daga regla 

sem útleggst á þann veg að viss undantekning er frá meginreglunni um greiðslu 

skatts af tekjum í vinnulandinu. Ef starfsmaður er sendur af vinnuveitanda sínum 

til landsins og vinnur hann þar í hæsta lagi 183 daga af hverju 12 mánaða tímabili 

greiðir hann skatt af tekjunum í heimalandi sínu. Föst starfsstöð vinnuveitandans 

má ekki vera í landinu. Svíþjóð52 hefur engar sérstakar reglur um leigu á 

vinnuafli.  

 
                                                 

50  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 
Evrópusambandsins. 2005. Bls. 13 – 15.  

51  Félagsmálaráðuneyti. 2005. Bls. 17 - 18.  
52  Svíþjóð, takmörkuð skattskylda. 
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3.5  Finnland 

Finnland samþykkti lög um starfsmannaleigur árið 1993. Starfsmannaleigur í 

Finnlandi þurfa ekki að sækja um starfsleyfi, en reglur þeirra ná bæði til 

einkarekinna starfsmannaleiga og vinnumiðlanna. Fyrirtækjunum er skylt að gefa 

upp umfang starfsemi sinnar óski yfirvöld vinnumála í Finnlandi þess. Sérstaklega 

er tekið fram í lögunum að bannað sé að taka gjald af starfsmönnum vinnuleiga 

vegna veittrar þjónustu vinnumiðlana. Meginregla vinnulöggjafar landsins byggir 

á ótímabundnu ráðningarsambandi, en tímabundnar ráðningar heimilar sé byggt á 

málefnalegum grunni. Starfsmenn starfsmannaleiga skulu samkvæmt finnskri 

vinnulöggjöf taka laun samkvæmt samningi starfsmannaleigunnar sé hann ekki 

fyrir hendi skulu þeir taka laun samkvæmt kjarasamningi starfsmenn 

notendafyrirtækisins. Finnska vinnueftirlitið hefur engin lögleg þvingunarúrræði 

ef atvinnurekendur virði ekki settar reglur. 

 

Haustið 2004 lágu fyrir tillögur að styrkja stöðu erlendra starfsmanna í Finnlandi 

s.s. að lágmarkskjör séu ekki háð því að í gildi sé kjarasamningur í viðkomandi 

starfsgrein. Eins verður starfsmannaleigum sem starfa í landinu gert skylt að hafa 

fulltrúa þar sem hefur það hlutverk að gæta hagsmuna þeirra gagnvart 

stjórnvöldum, vinnueftirliti og dómstólum. Fulltrúinn skal vera til staðar strax og 

starf erlends starfsmanns hefst og varir umboð hans allt að 12 mánuði eftir að 

starfi starfsmansins líkur, þessa umboðsskyldu þarf ekki að framkvæma sé 

starfstímabil erlenda starfsmannsins skemmra en tvær vikur. Brot gagnvart 

þessum reglum varða við refsilög landsins.5354 Einnig hafa verið lagðar fram í 

landinu tillögur að reglum um að innlendir sem erlendir starfsmenn verði 

skyldaðir til að bera persónuskilríki með mynd og upplýsingum um hver sé 

vinnuveitandi þeirra. 

 

Í Finnlandi bera takmarkaða skattskyldu ríkisborgarar sem eru heimilisfastir 

erlendis og þeir sem dvelja skemmri tíma en sex mánuði í landinu. Í finnskri 

löggjöf þýðir takmörkuð skattskylda að einstaklingi sem dvelur í landinu skemur 

                                                 
53  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins. 2005. Bls. 15 – 17.  
54  Félagsmálaráðuneyti. 2005. Bls. 14 - 15. 
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en 6 mánuði eða um borð í finnsku skipi ber að greiða tekjuskatt af tekjum sínum 

þar. Finnskum atvinnurekanda ber að halda eftir ákveðinni prósentu af launum 

einstaklings sem staðgreiðslu. Frádráttur, ákveðin fjárhæð, er heimil á dag. 

Einstaklingur sem dvelur skemur en sex mánuði í landinu og launagreiðandi hans 

er erlendur, þarf ekki að greiða skatt til finnskra yfirvalda. Erlent fyrirtæki er 

skilgreint sem finnskur launagreiðandi sé það með fasta starfsstöð í landinu. 

Starfstöðin getur verið í formi byggingaverkefnis55 sem mun vara lengur en í 12 

mánuði eða erlent fyrirtæki með starfandi skrifstofu í landinu.  

 

Fram kemur einnig á vef Nodiske eTax að á öllum norðurlöndunum sem upp eru 

talin hér að framan á hvert land fyrir sig sitt kennitölukerfi sem menn verða að 

skrá sig í til að vera gjaldgengir í viðkomandi landi.  

 

3.6  Önnur Evrópuríki 

Í öðrum Evrópuríkjum er lagaumhverfi starfsmannaleiga nokkuð fjölbreytt. 

Breskar reglur eru um margt svipaðar dönskum, finnskum og sænskum reglum, að 

því leyti að það er ekki bundið takmörkum hvað ráða megi marga starfsmenn frá 

starfsmannaleigum og ekki gerð krafa um starfsleyfi. 

 

Önnur Evrópuríki s.s. Ítalía, Frakkland, Liechtenstein, Þýskaland, og Portúgal 

hafa hins vegar mun ítarlegri reglur um opinbert eftirlit, kröfur hvað varðar hæfi 

forsvarsmanna slíkra fyrirtækja, ákvæði til tryggingar aukinni réttarvernd 

starfsmanna fyrirtækjanna, og reglur um starfsleyfi. Almennt er lagaumhverfi 

þessarar atvinnugreinar mun sveigjanlegri í Bretlandi en flestum öðrum ríkjum 

Evrópu. Engar kröfur eru um að laun starfsmanna starfsmannaleiga séu 

sambærileg launum fastráðinna starfsmanna hjá breskum notendafyrirtækjum. 

Bresk fyrirtæki þurfa ekki að rökstyðja vinnuafls þörf sína frá starfsmannaleigum, 

takmarkanir eru engar á því hvað sami starfsmaður má hafa langan samfelldan 

starfstíma hjá sama notendafyrirtæki, slíkar takmarkanir er að finna í löggjöf 

annarra Evrópuríkja. Spænskum, portúgölskum, ítölskum og frönskum 

                                                 
55  Finnland, takmörkuð skattskylda. 



 40

fyrirtækjum er bannað að segja upp fastráðnum starfsmönnum og versla svo við 

starfsmannaleigur. Starfsmannaleigum í sumum löndum Evrópu s.s. Þýskalandi 

ber að hafa starfsmenn sína á launaskrá og greiða laun þó þeir séu ekki við vinnu 

hjá notendafyrirtæki. 

 

Þar sem ekki þarf starfsleyfi til rekstrar breskum starfsmannaleigum er auðveldara 

að stofna þær og reka þær en víðast hvar í Evrópu. Aðstöðumunur þessi hefur að 

mati fræðimanna orðið til þess að markaði fyrir útleigu starfsmanna í Bretlandi er 

skipt milli fjölda lítilla starfsmannaleiga aftur á móti er öðru vísi farið í Evrópu, 

en þar er markaðnum almennt skipt milli stærstu fyrirtækjanna.56 Við þetta 

myndast fákeppni á markaðnum sem talin er af hinu góða þar sem hörð 

samkeppni er talin geta leitt af sér undirboð á launum og öðrum starfskjörum 

starfsmannanna. Líklegra er talið að stærri fyrirtækin vilji ganga samningaleiðina. 

 

3.7  Íslenskt umhverfi starfsmannaleiga 

Í greinargerð sem unnin var fyrir félagsmálaráðuneytið og birt í október 2005, 

kemur fram að engar opinberar upplýsingar sé að finna um starfsemi 

starfsmannaleiga á Íslandi fyrir þann tíma. Örfá fyrirtæki hér á landi hafi stundað 

útleigu á starfsmönnum og helst hafi það verið fyrirtæki sem starfað hafi við 

ráðningaþjónustu. Á þessum tíma voru tvö fyrirtæki hér á landi sem störfuðu við 

útleigu á starfsmönnum og voru þau bæði með útleigu á hjúkrunarfræðingum. 

 

Hvað erlend fyrirtæki varðar kemur fram í greinargerðinni að starfsmenn erlendra 

starfsmannaleiga hafi eflaust aldrei verið fleiri við störf hér á landi en á meðan 

framkvæmdir við Kárahnjúka stóðu yfir. Þar kemur fram að hjá 

verktakafyrirtækinu Impregilo hafi starfað allt að 500 starfsmenn samtímis frá 

starfsmannaleigu í Portúgal. Íslensk fyrirtæki hafa notið þjónustu erlendra 

                                                 
56  Alþýðusamband Íslands. Lagaumhverfi starfsmannaleiga í nokkrum ríkjum 

Evrópusambandsins. 2005. Bls. 17 – 18.  
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starfsmannaleiga á fleiri sviðum þó það hafi ekki verið í miklu mæli fram að 

þessu.57 

 

3.8  Staðan á innlendum vinnumarkaði haustið 2005 

Á ársfundi Vinnumálastofnunar í september 2005 kom fram hjá Hrólfi Ölvissyni, 

stjórnarformanni, stofnunarinnar að óþekktur væri sá fjöldi erlendra starfsamanna 

starfsmannaleiga sem væri á vinnumarkaðnum, þeir gætu verið 500 eins gætu þeir 

verið 1.500. Taldi hann þörf á reglusetningu um upplýsingagjöf til stjórnvalda og í 

þeim reglum mætti gera ráð fyrir aðkomu samtaka atvinnulífsins við 

upplýsingaöflun. Fram kom hjá honum að bygging virkjana og stóriðju á 

Austurlandi væri að stærstum hluta til mönnuð erlendum starfsmönnum og hluti 

þeirra starfsmanna væru frá starfsmannaleigum. Hrólfur sagði að í umræðunni um 

atvinnumál á síðustu mánuðum hefði umræðan um svarta atvinnustarfsemi risið 

hátt og væri hún tengd starfsmannaleigum. Ástæðuna sagði hann vera að erfitt 

væri að greina hvort erlendur starfmaður sem þar væri við vinnu tilheyrði 

starfsmannaleigu eða hvort hreinlega væri um svarta atvinnustarfsemi að ræða. 

Greindi hann einnig frá því að það hafi færst í vöxt á liðnum mánuðum að 

Vinnumálastofnuninni bærust fréttir af erlendu fólki sem kæmi hingað til lands til 

skemmri dvalar og stundaði á þeim tíma vinnu utan við lög og rétt og án 

skráningar eða leyfis.58 

 

3.9  Yfirlýsing ríkistjórnarinnar 

Í yfirlýsingu ríkisstjórnar, frá nóvember 2005, kom fram að hún væri reiðubúin til 

að greiða fyrir samkomulagi Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og Samtaka 

atvinnulífsins (SA) um áframhaldandi gildi kjarasamninga. Aðkoma 

ríkisstjórnarinnar var m.a. fólgin í því að hún beitti sér fyrir setningu laga um 

starfsmannaleigur og að þau yrðu samþykkt fyrir jólahlé Alþingis. Fram kom í 

                                                 
57  Félagsmálaráðuneyti. 2005. Bls. 8.  
58  Hrólfur Ölvisson, 2005. 
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yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að eftirfarandi meginatriði yrðu skilyrði fyrir 

starfsemi59 starfsmannaleiga hér á landi: 

 
 Starfsmannaleiguþjónusta verði skráningarskyld hér á landi.  

 Starfsmannaleigur sem veita þjónustu á Íslandi samtals lengur en 10 virka 
daga á hverjum 12 mánuðum skulu hafa fulltrúa hér á landi og veita 
Vinnumálastofnun tilteknar upplýsingar um starfsemi sína hér á landi áður 
en vinna hefst.  

 Starfsmannaleigum sem hafa staðfestu utan Evrópska efnahagssvæðisins eða 
EFTA ríkja verði óheimilt að veita hér þjónustu nema samningar sem Ísland 
á aðild að heimili.  

 Starfsmannaleigum verði óheimilt að krefja, semja um eða taka á móti 
greiðslum frá starfsmönnum fyrir að bjóða eða veita þeim vinnu, hvort sem 
er við upphaf ráðningarsambands eða síðar.  

 Starfsmannaleigur skulu gera skriflega ráðningarsamninga við starfsmenn 
sína.  

 Vinnumálastofnun verði gert heimilt að óska eftir upplýsingum sem stofnunin 
telur nauðsynlegar til að fylgjast með framkvæmd laganna frá 
starfsmannaleigum, þ.m.t. ráðningarsamningar og ráðningarkjör.60 

 
Lög um starfsmannaleigur,61 tóku gildi 30. desember 2005, þeim var breytt í mars 

2007 og janúar 2009, að undanskildu bráðabirgðaákvæði sem tók gildi júní 2008. 

 

3,10  Starfshópur um málefni erlendra stm. á íslenskum vinnumarkaði  

Starfshópur var skipaður af félagsmálaráðherra um mitt ár 2006 til að yfirfara 

málefni erlendra starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði. Starfshópurinn var 

skipaður fulltrúum félagsmálaráðuneytisins, dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, 

fjármálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Samtaka atvinnulífsins, 

Bandalags háskólamanna, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, auk fulltrúa 

Alþýðusambands Íslands. Starfshópurinn fékk það hlutverk meðal annars að 

skoða stöðu erlendra starfsmanna sem starfa hér á landi á grundvelli 

þjónusturéttarins samkvæmt samningum um Evrópska efnahagssvæðið. 

 

Hópnum var jafnframt ætlað það hlutverk að skoða hvort styrkja þyrfti innlent 

vinnumarkaðskerfi til að tryggja erlendum starfsmönnum réttindi og kjör sem í 
                                                 

59  Forsætisráðuneytið. 2005. 
60  Forsætisráðuneytið. 2005. 
61  Starfsmannaleigur, lög nr. 139/2005.  
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gildi væru hverju sinni í landinu. Einnig var honum ætla að skoða hvort regluverk 

þjónustuveitenda þyrfti að styrkja og koma með tillögur til félagsmálaráðherra um 

bætta framkvæmd innan stjórnkerfisins. Með það að leiðarljósi að tryggja sem 

bestar upplýsingar séu til um erlenda einstaklinga sem starfa hér, störf þeirra og 

hvort dvalið sé hér með löglegum hætti.62 

 

3.11 Niðurstöður starfshópsins 

Hópurinn telur mikilvægt að styrkja núverandi vinnumarkaðskerfi hvað varði 

erlend fyrirtæki og starfsmenn þeirra sem sendir eru hingað til lands til að inna af 

hendi þjónustu á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagsvæðið, 

stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða samnings milli ríkisstjórnar 

Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins 

vegar. Breytingar þóttu það viðamiklar að leggja ætti fram frumvarp til nýrra laga 

og fella lög 54/2001 út gildi. Í frumvarpinu eru viðamiklar tillögur frá ASÍ og SA 

frá júlí 2006 vegna gerviverktöku, erlendra starfsmanna, opinberra innkaupa og 

lögbrota í atvinnustarfsemi. 

 

Aðal tilgangur frumvarpsins var að veita stjórnvöldum betri yfirsýn yfir stöðu 

mála á vinnumarkaðinum hvað varði erlend þjónustufyrirtæki og erlenda 

starfsmenn þeirra. Einnig að styrkja eftirlit með ákvæðum laga og kjarasamninga 

og að erlendir starfsmenn fyrirtækja sem sendir eru hingað til lands starfi hér með 

löglegum hætti og að réttar upplýsingar séu til um þá. Samkvæmt tillögu hópsins 

ber notendafyrirtækjum skylda til að fullvissa sig um að erlend fyrirtæki sem gera 

samninga um þjónustu hér á landi hafi veitt Vinnumálastofnun þær upplýsingar 

sem þeim ber að skila að öðrum kosti er notendafyrirtækið tilkynningaskylt.  

 

Eins og ofan er ritað telur starfshópurinn markmið lagasetningarinnar að veita 

íslenskum stjórnvöldum yfirsýn yfir umfang starfsemi slíkra fyrirtækja á íslenska 

vinnumarkaðnum. Vinnumálastofnun skal vera eftirlitsaðili með framkvæmd 

                                                 
62  Athugasemdir með frumvarpi til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 

starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Þingskjal 810. 541. mál. Lagt 
fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006–2007. 
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tillögum hópsins. Einnig er gert ráð fyrir að lagasetning þessi muni gilda um 

starfsemi starfsmannaleiga og lagðar eru jafnframt til breytingar 

starfsmannaleigulögunum.63 

 

 

                                                 
63  Athugasemdir með frumvarpi til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 

starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Þingskjal 810. 541. mál. Lagt 
fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006–2007. 
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4.0  Núverandi staða erlendra starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði 

Fyrsti liður þessa kafla er um lagasetningu Alþingis um starfsmannaleigur. Að því 

búnu er fjallað um greiningu frumvarps laganna út frá athugasemdum sem því 

fylgdu. Síðan er fjallað um almenn ákvæði, eftirlit með framkvæmd þeirra og 

viðurlögum við brotum á þeim, en eftirlit með lögunum er á hendi 

Vinnumálastofnunar. Einnig er komið inn á breytingu sem gerð var á lögum um 

réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra 

fyrirtækja nr. 54/2001, við setningu starfsmannaleigulaganna. Greind er 

endurskoðun laga um réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á 

vegum erlendra fyrirtækja sem hófst 2006. Við endurskoðun á lögunum þóttu 

breytingar það miklar á ákveðið var að leggja fram nýtt frumvarp til laga. Við 

lagasetningu þessara laga féllu úr gildi eldri lög sem voru nr. 54/2001. Bæði lög 

sem felld voru úr gildi og þau nýju voru sett til innleiðingar á tilskipun nr. 

96/71/EB um störf starfsmanna í tengslum við veitta þjónustu. Lög þau sem sett 

voru að lokinni endurskoðun voru mun ýtarlegri en eldri lögin. Gerð var breyting 

á starfsmannaleigulögunum tveimur árum síðar og var þar tekið m.a. á skyldum 

notendafyrirtækis. Að endingu er greind breyting á 7. gr. staðgreiðslulaganna. 

Breytingin á rætur sínar að rekja til breytingar á skattlögunum 1995, en við þá 

breytingu voru uppi hugmyndir um að breyta þyrfti staðgreiðslulögunum til 

samræmis við breytingu skattalaganna. 

 

4.1  Bein lagasetning um starfsmannaleigur á Íslandi 

Fyrstu lögin sem sett voru hér á landi um starfsemi starfsmannaleiga hvað varðar 

skyldur og ábyrgð þeirra gagnvart starfsmönnum sínum voru sett í lok árs 2005. 

Það var ekki í fyrsta sinn sem þessi málaflokkur kom til umræðu á Alþingi. Flutt 

var tillaga til þingsályktunar á haustdögum 2003. Í þeirri þingsályktun kom fram 

að rökstuddur grunur væri um að erlendir starfsmenn væru ráðnir til 

virkjunarframkvæmda á Austurlandi á mun lakari kjörum en segði til um í 

gildandi virkjunarsamningi. Einnig væri ljóst samkvæmt þingsályktunartillögunni 

að á íslenskum vinnumarkaði væru hefðbundnar vinnureglur þverbrotnar m.a. af 
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starfsmannaleigu sem starfaði á virkjanasvæðinu fyrir Austan. Með 

alþjóðavæðingu undanfarinna ára hafa skapast þær nýju aðstæður að aukin 

hreyfanleiki vinnuafls hefur skapað glufur m.a. fyrir starfsmannaleigur til 

flutnings á ódýru vinnuafli yfir landamæri á hærra launuð atvinnusvæði, án þess 

að hækka laun þeirra. Í þessu felst misnotkun á vinnuafli til undirboða á hærra 

launuðum vinnusvæðum. Þegar þessi þingályktun var lögð fram voru engin lög til 

í landinu um starfsmannaleigur. Lagt var til í ályktuninni að setja reglur um 

starfsemi slíkra fyrirtækja til tryggingar misbeitingu vinnuafls, fullan aðgang að 

upplýsingnum til eftirlits þar um og að lögmæt réttindi manna væru í heiðri 

höfð.64 Fjögur fylgiskjöl fylgdu þessari þingsályktun m.a. „Minnispunktar frá ferð 

fulltrúa Starfsgreinasambands Íslands, 2. október 2003, um virkjanasvæðið við 

Kárahnjúka“. Ein afleiðing undirboða á vinnumarkaði eru minni tekjur hins 

opinber til veitingar allri opinberri þjónustu. Setning félagslegra reglugerða er 

einn þáttur löggjafans til jafnræðis, öryggis og velferðar þeim sem landið byggja, 

hvort sem er til skemmri eða lengri tíma. 

 

Fyrstu íslensku lögin um starfsmannaleigur tóku gildi í árslok árið 2005, og er 

gildissvið laganna innlendur vinnumarkaður. Í lögunum er starfsmannaleiga 

skilgreind eftirfarandi: 

 
„Með starfsmannaleigu er átt við þjónustufyrirtæki sem samkvæmt 
samningi leigir út starfsmenn sína gegn gjaldi til að sinna störfum á 
vinnustað notendafyrirtækis undir verkstjórn þess síðarnefnda.“65 

 

Annar kafli lagana fjallar um skráningu og tilkynningaskyldu starfsmannaleiga. 

Þær skulu samkvæmt 2. grein lagana tilkynna til Vinnumálastofnunar um áform 

sín rúmri viku áður en hún veitir þjónustu sína í fyrsta skipti. Tilkynningin skal 

innihalda m.a. nafn og kennitölu fyrirtækisins og forsvarsmanns þess. Hafi 

stafsmannaleiga staðfestu í öðru ríki Evrópska efnahagssvæðisins eða í EFTA-ríki 

skulu koma fram upplýsingar þar um s.s. staðfesta fyrirtækisins í heimaríki, nafn 

fyrirsvarsmanns og skal tilkynningin innihalda meðal annars 

                                                 
64  Tillaga til þingsályktunar um erlendar starfsmannaleigur. Þingskjal 125. 125. mál. Lagt 

fram á 130. löggjafarþing 2003. 
65  Starfsmannaleigur, lög nr. 139/2005. 
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virðisaukaskattnúmer fyrirtækisins eða sambærilega heimild sem sýni fram á að 

fyrirtækið starfi löglega á sviði starfsmannaleiga í heimalandi sínu. 

 

Haldin skuli skrá og birt hjá Vinnumálastofnum um tilkynningar til stofnunarinnar 

um skráðar starfsmannaleigur hér á landi. Öðrum er óheimilt að veita þjónustu um 

útleigu á vinnuafli hér á landi en skráðum starfsmannaleigum. Hafi 

starfmannaleiga ekki staðfestu á Evrópska efnahagssvæðinu né í EFTA-ríki er 

þjónusta hennar óheimil hér á landi nema samningar sem Íslendingar eru aðilar að 

heimili slíkt.66 

 

4.1.1 Greining frumvarps til laga út frá athugasemdum 

Í athugasemdum við einstakar greinar frumvarps laganna kemur m.a. fram í 

athugasemd við 2. grein frumvarpsins að mikilvægt sé að fyrir liggi upplýsingar 

um að hlutaðeigandi fyrirtæki eigi staðfestu á Evrópska efnahagssvæðinu áður en 

veitt er þjónusta í aðildarríki, þar sem staðfesta innan efnahagssvæðisins er 

forsenda fyrir að mega veita þjónustu í öðru ríki innan þess. Einnig er athugasemd 

um að litið sé svo á að leigufyrirtæki veiti þjónustu sína frá staðfestu stað, þó 

heimil sé starfsemi í öðrum aðildarríkum tímabundið. Lagt er til í 

athugasemdunum að starfsmannaleigum sem ekki hafi staðfestu á Evrópska 

efnahagssvæðinu né í EFTA-ríki verði ekki leyft að veita þjónustu hér, án 

staðfestu, nema gerðir samningar af Íslands hálfu leyfi slíkt.67 

 

Í athugasemdunum kemur einnig fram að starfsmannaleiga skuli tilnefna sérstakan 

fulltrúa samkvæmt 3. grein lagana og tilkynna til Vinnumálastofnunar, veiti 

starfsmannaleiga þjónustu hér á landi í tíu virka daga eða lengur á hverju 12 

mánaða tímabili. Í tilkynningunni þarf að koma fram nafn fulltrúa, kennitala og 

lögheimili eða dvalarstaður og skal tilkynningin berast Vinnumálastofnun eigi 

síðar en rúmri viku fyrir upphaf starfseminnar hér á landi. Komi til nýr fulltrúi 

starfsmannaleigunnar við yfirstandandi verk ber að tilkynna skiptin strax. Það er á 

                                                 
66  Starfsmannaleigur, lög nr. 139/2005. 
67  Athugasemdir með frumvarpi til laga um starfsmannaleigur. Þingskjal 420. 366. mál. Lagt 

fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005–2006. 
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hendi og ábyrgð fulltrúans meðal annars að veita stjórnvöldum upplýsingar um 

fyrirtækið skv. frumvarpinu og á grundvelli 2. gr. laga um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Fulltrúi skal jafnframt hafa umboð m.a. til að 

taka við stjórnvaldsákvörðun og birtingu stefnu, bindandi fyrir 

starfsmannaleiguna. Skyldur þessar haldast í tólf mánuði eftir lok starfsemi 

starfsmannaleigunnar hér á landi. Þjónusta starfsmannaleigu er óheimil hér á landi 

hafi láðst að tilkynna um fulltrúa hennar til Vinnumálastofnunnar.68 

 

Fjórða grein frumvarpsins fjallar um tilkynningaskyldu starfsmannaleiga sem ætla 

að veita þjónustu hér á landi lengur en tíu virka daga á hverju tólf mánaða 

tímabili. Í 3. grein frumvarpsins segir að Vinnumálastofnun skuli veittar 

eftirfarandi upplýsingar eigi síðar en átta virkum dögum áður en þjónustan er 

veitt:  

 
a. yfirlit yfir starfsmenn sem starfa á vegum fyrirtækisins hér á landi þar sem 

fram kemur fjöldi þeirra, nöfn, heimilisföng í heimaríki, ríkisfang og 
starfsréttindi eftir því sem við á,  

b. yfirlit yfir þann tíma sem áætlað er að starfsmenn fyrirtækisins muni dveljast 
hér á landi þegar um erlenda starfsmenn er að ræða, 

c. gildi atvinnuleyfa starfsmanna í heimaríki þegar um er að ræða starfsmenn 
sem eru ekki ríkisborgarar ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu eða EFTA-
ríkja og 

d. aðrar þær upplýsingar sem Vinnumálastofnun kann að óska eftir til þess að 
ganga úr skugga um að starfsmannaleiga veiti sannanlega þjónustu hér á 
grundvelli 36. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eða 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og að um sé að ræða starfsmenn 
hennar, svo sem afrit af þjónustusamningum og ráðningarsamningum.69 

 

Einnig kemur fram í athugasemdunum að tilgangur skráningar upplýsinganna sé 

að hafa á reiðum höndum upplýsingar um fjölda erlendra starfsmanna er starfa hjá 

starfsmannaleigum og hafa yfirsýn yfir innlendan vinnumarkað hvað varðar 

starfsemi starfsmannaleiga. Vinnumálastofnun ber að senda upplýsingar áfram 

skv. a-c lið ofanritaðrar málsgreinar til Útlendingastofnunar eftir því sem við á. 

                                                 
68  Starfsmannaleigur, lög nr. 139/2005. Þingskjal 614. 366. mál. Lagt fyrir Alþingi á 132. 

löggjafarþingi 2005–2006. 
69  Athugasemdir með frumvarpi til laga um starfsmannaleigur. Þingskjal 420. 366. mál. Lagt 

fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005–2006. 
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4.1.2 Almenn ákvæði starfsmannaleigulaganna 

Þriðji kafli frumvarpsins fjallar um almenn ákvæði s.s. að fyrirtæki megi ekki taka 

gjald af starfsmönnum fyrir að hafa þá í vinnu hvorki við upphaf né endi 

ráðningasambands. Takmörkun er á leigu starfsmanna starfsmannaleiga á þann 

veg að ekki sé leyfilegt að leigja þá út til fyrri vinnuveitenda sinna fyrr en að sex 

mánuðum liðnum. Starfsmannaleigu er hins vegar alltaf óheimilt að hindra 

ráðningasamband starfsmanns og fyrirtækis sem hefur verið notendafyrirtæki að 

vinnu hans.70 Skriflegan ráðningasamning skal gera í tvíriti milli starfsmannaleigu 

og starfsmanna, áður en vinna hefst, þar sem skrifleg lýsing á verkefninu kemur 

fram. 

 

4.1.3  Eftirlit og viðurlög við brotum skv. frumvarpinu 

Í fjórða kafla frumvarpsins er fjallað um framkvæmd eftirlits með verðandi lögum 

og viðurlög við brotum á þeim. Þar kemur fram að Vinnumálastofnun skuli hafa 

eftirlit um framkvæmd lagana og reglugerða sem settar verða skv. þeim. 

Vinnumálastofnun ber að kanna málið ef kvörtun berst til hennar og komi fram að 

kvörtunin sé á rökum reist skuli hún krefjast úrbóta hjá stafsmannaleigunni til 

samræmis við lögin. Starfsmannaleigu ber að veita Vinnumálastofnun upplýsingar 

sem hún telur nauðsynlegar til að framfylgja verðandi lögum. Stofnunin getur 

krafist vinnustöðvunar tímabundið fari starfsmannaleiga ekki að lögunum eða 

sinni ekki úrbótum sem getur verið farið fram á.71 Kæruheimild starfsmannaleiga 

verður til félagsmálaráðuneytis. Sektarákvæði verða í lögunum. 

 

4.1.4  Nefndarálit  

Í nefndaráliti með frumvarpi um starfsmannaleigur kom fram að frumvarpið sé 

lagt fram til að skýra leikreglur vinnumarkaðarins þannig að starfsmannaleigum sé 

settur fastmótaður rammi. Það á að koma í veg fyrir félagsleg undirboð á 

íslenskum vinnumarkaði þannig að erlendir starfsmenn starfi ekki á lakari kjörum 

                                                 
70  Frumvarp til laga um starfsmannaleigur. Þingskjal 420. 366. mál. Lagt fyrir Alþingi á 132. 

löggjafarþingi 2005–2006. 
71  Frumvarp til laga um starfsmannaleigur. Þingskjal 420. 366. mál. Lagt fyrir Alþingi á 132. 

löggjafarþingi 2005–2006. 
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en lög og kjarasamningar kveði á um. Áhersla er ekki síður á að koma í veg fyrir 

óheilbrigða samkeppni þar sem þorri fyrirtækja á vinnumarkaðnum fari í öllu að 

settum leikreglum.72 

 

4.2  Lagabreyting á lögum um réttarstöðu starfsmanna 

Við gildistöku laga um starfsmannaleigur, í lok ársins 2005, voru gerðar 

breytingar á lögum um réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á 

vegum erlendra fyrirtækja nr. 54/2001. 

 

Við 3. grein lagana var m.a. bætt við eftirfarandi málsgrein: 

 
Greiðslur sem sérstaklega tengjast starfinu skulu reiknast inn í lágmarkslaun 
starfsmanns. Fyrirtæki, sbr. 2. gr., er þó óheimilt að reikna greiðslur vegna 
kostnaðar sem það hefur lagt út fyrir vegna ferða starfsmanns, gistingar og 
uppihalds, inn í kröfur um lágmarkslaun skv. 1. tölul. 1. mgr.73 

 

Heiti laganna var breytt samhliða þessari breytingu og heita nú lög um starfskjör 

starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja.74 

 

4.3  Lög um erlend fyrirtæki og starfskjör starfsmanna þeirra. 

Við endurskoðun á lögum um réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á 

Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja, sem hófst um mitt ár 2006, reyndust 

breytingar það miklar að ákveðið var að leggja fram nýtt frumvarp til laga. Í 

frumvarpinu var einnig tillaga til breytingar á lögum um starfsmannaleigur. Í mars 

2007 samþykkti Alþingi frumvarp til laga um réttindi og skyldur erlendra 

fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 

                                                 
72  Nefndarálit félagsmálanefndar um frumvarp til laga um starfsmannaleigur. Þingskjal 521. 

366. mál. Lagt fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005–2006. 
73  Breytingar á lögum um réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum 

erlendra fyrirtækja, nr. 54/2001. Þingskjal 614. 366. mál. Lagt fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 
2005–2006. 

74  Breytingar á lögum um réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum 
erlendra fyrirtækja, nr. 54/2001. Þingskjal 614. 366. mál. Lagt fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 
2005–2006. 
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þeirra. Lögin voru sett til innleiðingar á tilskipun nr. 96/71/EB um störf 

starfsmanna í tengslum við veitta þjónustu. Við innleiðingu þessara laga voru felld 

úr gildi eldri lög um þennan málaflokk þ.e. lög um starfskjör starfsmanna sem 

starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja, með síðari breytingum nr. 

54/2001. 

 

Gildissvið þessara laga nær til fyrirtækja sem hafa staðfestu utan Íslands, en innan 

Evrópska efnahagssvæðisins, í öðru EFTA-ríki eða Færeyjum. Lögin eiga við 

þegar starfsmaður er sendur til landsins í sambandi við veitingu þjónustu: 

 
a. á vegum fyrirtækisins og starfsmaðurinn starfar undir stjórn þess í 

tengslum við samning við notendafyrirtæki um veitingu þjónustu hér á 
landi,  

b. á vegum fyrirtækisins til starfsstöðvar eða fyrirtækis í eigu sömu 
fyrirtækjasamstæðu hér á landi eða  

c. á vegum fyrirtækisins og starfsmaðurinn er leigður gegn gjaldi til að sinna 
störfum á vinnustað notendafyrirtækis undir verkstjórn þess. 75 

 

Ávalt skal vera ráðningarsamband milli starfsmanns og fyrirtækis sem sendir hann 

til landsins á meðan starfsmaðurinn veitir þjónustu fyrirtækisins hér á landi. 

Áhafnir kaupskipa falla ekki undir þessi lög. Starfsmannaleigur falla ekki undir 

8.-11 grein þessara laga sbr. ofanritaðan C-lið. Tekið er fram í 2. grein laganna að 

stjórnsýsla þeirra sé á hendi félagsmálaráðherra, sem felur Vinnumálastofnun að 

annast framkvæmd þeirra.76 Ný grein er í þessum lögum sem hefur að geyma 

orðskýringar eftirfarandi hugtaka í skilningi lagana, þau eru: 

 
1. Fyrirtæki: Fyrirtæki er einstaklingur, félag eða annar sá sem stundar 

atvinnurekstur með staðfestu í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, öðru 
EFTA-ríki eða Færeyjum og veitir þjónustu hér á landi á grundvelli 
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, stofnsamnings 
Fríverslunarsamtaka Evrópu eða samnings milli ríkisstjórnar Íslands annars 
vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar.  

                                                 
75  Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög), nr. 45/2007. 

Þingskjal 1265. 541. mál. Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþing 2006 – 2007. 
76  Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög), nr. 45/2007. 

Þingskjal 1265. 541. mál. Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþing 2006 – 2007. 
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2. Notendafyrirtæki: Notendafyrirtæki er einstaklingur, félag, opinber aðili eða 
annar sá sem stundar atvinnurekstur sem kaupir þjónustu af fyrirtæki, sbr. 1. 
tölul.  

3. Starfsmaður: Starfsmaður sem starfar að jafnaði utan Íslands en er sendur 
tímabundið á vegum fyrirtækis, sbr. 1. tölul., hingað til lands í tengslum við 
veitingu þjónustu þess.77 

 

Grein sú er inniheldur ákvæði um starfskjör starfsmanna er sambærileg og er í 

eldri lögum nr. 54/2001. Lögin sem hér er verið að fjalla um hafa að geyma mun 

ítarlegri ákvæði um rétt starfsmanna til launa í veikinda- og slysatilfellum. Einnig 

slysatryggingar vegna andláts, varanlegs líkamstjóns og tímabundins missis 

starfsorku. Næst fjalla lögin um upplýsingaskyldu fyrirtækja, sem ætla að veita 

þjónustu hér á landi, undanþágu frá upplýsingaskyldu fyrirtækis og sérstakan 

fulltrúa fyrirtækis sem kemur fram fyrir hönd þess. Heimild er í lögunum til handa 

ráðherra um setningu reglugerða og eftirlit með lögum er á hendi 

Vinnumálastofnunarinnar.78 

 

4.3.1  Skilgreining á hvað sé „þjónusta“ fest í lög. 

Í athugasemdum, við einstaka liði frumvarps til laga um réttindi og skyldur 

erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör 

starfsmanna þeirra, kemur fram í umsögn um 3. grein laganna hvað átt er við með 

„Þjónustu“ skv. 37. grein samnings um Evrópska efnahagssvæðið, átt er við:  

 
„þjónustu sem að jafnaði er veitt gegn þóknun að því leyti sem hún lítur 
ekki ákvæðum um frjálsa vöruflutninga, frjálsa fjármagnsflutninga og 
frjálsa för launafólks.“ 

 

Starfsemi á sviði handverks, viðskipta, iðnaðar og sérfræðistarfa fellur einkum 

undir þjónustu. Fram er tekið að sá er veitir þjónustu geti stundað hana 

tímabundið í því landi sem hún er veitt að uppfylltum sömu skilyrðum og ríkið 

setur eigin ríkisborgurum. Í skilningi 36. greinar samnings um Evrópska 

efnahagssvæðið er einkenni veittrar þjónustu hversu tímabundin hún er (e. ‘on a 

                                                 
77  Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og 

starfskjör starfsmanna þeirra, nr. 45/2007. 
78  Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og 

starfskjör starfsmanna þeirra, nr. 45/2007. 
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temporary basis’), sbr. t.d. 26. málsgrein Gebhard-málsins (C-55/94). 

Evrópudómstólinn tekur m.a. fram í því máli að hið tímabundna eðli þjónustunnar 

verði ekki eingöngu ákveðið með tilliti til tímalengdar þjónustunnar heldur einnig 

hversu samfelld hún er eða hve regluleg hún er (e. ‘duration, regularity, continuity 

or periodicity’). Ítrekað hefur verið vitnað til framangreindra viðmiða af 

Evrópudómsstólnum.79 

 

4.4  Breyting á lögum um starfsmannaleigur. 

Í frumvarpi, sem samþykkt var á Alþingi 2007, um réttarstöðu starfsmanna sem 

starfa tímabundið á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja, voru einnig tillögur til 

breytinga á lögum um starfsmannaleigur. Við fyrstu málsgrein fyrstu greinar 

starfsmannalagana bættist: 

 
„Enn fremur gilda lög um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 
starfsmenn sína tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra um 
starfsemi þeirra starfsmannaleiga er veita þjónustu sína hér á landi á grundvelli 
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 
Evrópu eða samnings milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar 
Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar, sbr. 1. gr. þeirra laga.“80 

 

Breyting á fjórðu grein laganna skv. frumvarpinu varðar tilkynningaskyldu 

starfsmannaleiga sem ætla að veita þjónustu hér á landi lengur en í tíu virka daga 

á tólf mánaða tímabili. Breytingarnar felast m.a. í því að fáum dögum áður en 

starfsmannaleiga hyggst veita þjónustu hér á landi skal hún afhenda 

Vinnumálastofnun upplýsingar m.a. um starfsmenn sína, áætlaðan starfstíma 

erlendra starfsmanna, gildi atvinnuleyfa, notendafyrirtæki og hvort 

starfsmennirnir njóti slysatrygginga skv. ákvæðum laga um réttindi og skyldur 

erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör 

þeirra.81 Auk annarra upplýsinga sem kann að vera kallað eftir af hálfu 

                                                 
79  Athugasemdir með frumvarpi til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 

starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Þingskjal 810. 541. Lagt fyrir 
Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006–2007. 

80  Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög), nr. 45/2007. 
Þingskjal 1265. 541. mál. Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþing 2006 – 2007. 

81  Nefndarálit félagsmálanefndar um frumvarp til laga um starfsmannaleigur. Þingskjal 521. 
366. mál. Lagt fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 2005–2006.  
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Vinnumálastofnunar til að ganga úr skugga um að veitt þjónusta 

starfsmannaleigunnar sé á: 

 
...grundvelli 36. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða samnings milli ríkisstjórnar 
Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja 
hins vegar og að um sé að ræða starfsmenn hennar, svo sem afrit af 
þjónustusamningum og ráðningarsamningum.82 

 

Starfsmannaleigan skal fá skriflega staðfestingu frá Vinnumálastofnun um 

móttöku gagna og afhenda hana notendafyrirtækinu áður en vinna starfsmanna 

starfsmannaleigunnar hefst. Verði breytingar á áður framsettum upplýsingum ber 

að tilkynna þær. Frumvarpið kveður á um að Vinnumálastofnun verði heimilt að 

afhenda eftir því sem við eigi hlutaðeigandi stjórnvöldum, einkum 

skattyfirvöldum, Tryggingastofnun ríkisins, Útlendingastofnun, Vinnueftirliti 

ríkisins og Þjóðskrá, upplýsingar samkvæmt 1.–4. tölulið 1. málsgreinar og 3. 

málsgreinar.83 

 

4.4.1  Skyldur notendafyrirtækis 

Samkvæmt frumvarpinu er það lagt á herðar starfsmannaleigu að láta 

Vinnumálastofnun í té nauðsynleg gögn og upplýsingar til eftirlits með 

framkvæmd laganna þar með talið þjónustusamninga, ráðningarsamninga og 

önnur þau gögn sem þurfa þykir varðandi ráðningarkjör. Með nefndu frumvarpi 

um breytingar á starfsmannleigulögunum, sem varð að lögum, er verið að skerpa á 

ákvæðum um skyldur fyrirtækja sem nota sér þjónustu starfsmannaleiga þ. e. 

notendafyrirtækja. Það verður á hendi þeirra, áður en þjónusta er veitt, að afla sér 

staðfestingar á að starfsmannaleiga hafi sinnt tilkynningarskyldu sinni til 

Vinnumálastofnunarinnar sjá 4. grein frumvarpsins. Gangi það ekki eftir skal 

notendafyrirtækið tilkynna það til Vinnumálastofnunarinnar, afla viðeigandi 

upplýsinga og veita stofnuninni. Notendafyrirtækið skal jafnframt afhenda 

trúnaðarmanni stéttarfélags upplýsingar sé þess óskað og láta Vinnumálastofnun 

                                                 
82  Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög), nr. 45/2007. 

Þingskjal 1265. 541. mál. Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþing 2006 – 2007. 
83  Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög), nr. 45/2007. 

Þingskjal 1265. 541. mál. Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþing 2006 – 2007. 
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eftir nauðsynleg gögn og upplýsingar til eftirlits með framkvæmd laganna þar 

með talið þjónustusamninga.84 

 

4.5  Lagabreyting á 7. grein staðgreiðslulaga 

Með breytingu á lögunum um staðgreiðslu opinberra gjalda, tryggingagjalds og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum 

í árslok 2007, er tveimur málsgreinum bætt við 7. grein lagana, sem eru 

eftirfarandi: 

 

• Vinnuveitandi starfsmanna sem ráðnir eru til starfa á grundvelli samnings 
um útleigu á vinnuafli telst launagreiðandi þeirra samkvæmt lögum 
þessum hafi starfsmannaleigan ekki skattalegt heimilisfesti hér á landi. 

• Starfsmannaleiga sem hefur staðfestu í öðru ríki innan Evrópska 
efnahagssvæðisins, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum telst þó launagreiðandi 
nema um annað hafi verið samið við notendafyrirtæki. Notendafyrirtæki 
ber ábyrgð sem launagreiðandi hafi starfsmannaleiga ekki staðið réttilega 
skil á staðgreiðslu, sbr. 20. gr. Fjármálaráðherra er heimilt að binda 
staðgreiðslu starfsmannaleigu nánari skilyrðum. 85 

 

Breyting á tryggingagjaldslögum og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, er til samræmis við ofanritaða 

breytingu staðgreiðslulaga. 

 

Fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að samkvæmt dómi Hæstaréttar, 

nr. 523/2006, hafi við breytingu á skattalögunum árið 1995 verið uppi hugmynd 

um að notandi útleigðra starfsmanna teldist launagreiðandi þeirra en ekki 

starfsmannaleigan. Lagabreytingu þar um hafi hins vegar ekki verið fylgt eftir 

með breytingu á staðgreiðslulögunum. Einnig kemur fram að rétturinn hafi talið 

að skýra lagaheimild hafi vantað í staðgreiðslulögin til að fylgja eftir þeim 

áformum um að notandi þjónustu starfsmannaleigu teldist launagreiðandi 

útleigðra starfsmanna í skilningi staðgreiðslulaganna en ekki starfsmannaleigan. 

Frumvarpið er því lagt fram til þess að hnykkja á hinni almennu skyldu til 
                                                 

84  Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög), nr. 45/2007. 
Þingskjal 1265. 541. mál. Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþing 2006 – 2007.  

85  Breyting á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, lögum um tryggingagjald, 
nr. 113/1990, og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari 
breytingum, nr. 129/1997, nr. 169/2007. 
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afdráttar staðgreiðslu af launum og skila til ríkissjóðs. Samkvæmt eðli málsins 

verða skyldur launagreiðanda ekki lagðar á herðar annarra vinnuveitenda en sem 

eiga skattalegt heimilisfesti hér á landi.86 

 

                                                 
86  Athugasemdir með frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, og lögum nr. 129/1997, um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum. Þingskjal 132. 
131. mál. Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007–2008. 
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5.0  Úrskurðir og dómar vegna ágreinings um skattskyldu 

Í þessum kafla er fjallað um nokkur álitaefni sem komu upp á milli fyrirtækja sem 

nýttu sér þjónustu starfsmannaleiga og hins opinbera um, takmarkaða skattskyldu, 

erlendra starfsmanna sem störfuðu hér á landi áður en núgildandi lög tóku gildi. 

Fyrir dómstóla komu m.a. álitaefni til úrlausnar um skattskyldu og staðgreiðslu 

opinberra gjalda, þar sem starfsmannaleigur áttu í hlut. Fyrst er fjallað um 

rannsókn skattrannsóknarstjóra þar sem íslenskir flugmenn réðu sig til erlendrar 

starfsmannaleigu (áhafnaleigu). Ágreiningsefnið var stofn til tekjuskatts að 

frádregnum leyfilegum kostnaði. Ágreiningsefni að minnsta kosti eins málsaðila 

fór alla leið fyrir Hæstarétt og dæmt þar hinu opinbera í vil. Í kjölfar mikilla 

byggingarframkvæmda á Austurlandi fjölgaði erlendum starfsmönnum þar 

gríðarlega og fór að bera á ágreiningi verktakanna sem tóku verkið að sér og 

íslenska ríkisins um skattskyldu þessara erlendu starfsmanna. Eftir að 

yfirskattanefnd hafði fjallað um mál aðalverktakans á svæðinu fór málið fyrir 

héraðsdóm og að endingu fékk Hæstiréttur málið til úrlausnar. Meðal annars var 

tekist á um tekjuskatt, útsvar, staðgreiðslu opinberra gjalda, stjórnsýslu, valdmörk 

og hæfi stjórnvalds. Hér er aðallega fjallað um þann hluta dómsins sem lítur að 

ritgerð þessari þ.e. staðgreiðslu erlendra starfsmanna með takmarkaða skattskyldu 

hér á landi. Að endingu eru reifaðir héraðsdómur, hæstaréttardómur á milli 

fyrirtækis og íslenska ríkisins vegna afdráttarskatts erlendra starfsmanna sem 

störfuðu hér á landi án þess að starfsmannaleigan hefði málssvara hér á landi og 

tekjuskatts vegna starfsmannaleigurnar sjálfrar. 

 

5.1  Starfsmannaleigur (Áhafnaleigur) 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins hóf rannsókn á skattskilum nokkurra íslenskra 

starfsmanna erlendra áhafnaleiga í árslok 1993, kaupandi þjónustunnar var 

íslenskt flugfélag. Málsatvik sem lutu að dómi héraðsdóms frá 16. febrúar 2000, 

voru að íslenskur flugmaður réð sig sem starfsmann erlendrar áhafnaleigu og 

jafnframt skuldbatt hann sig til þess að starfa hjá hinu íslenska flugfélagi. 

Niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins voru á þá leið að ekki væri hægt að sjá 
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heildartekjur starfsmannsins frá áhafnaleigunni, né sundurliðun á hvað væru 

launatekjur og hvað væru dagpeningagreiðslur. Á fyrra skattframtali 

starfsmannsins sem hér um ræðir voru eingöngu taldar fram „nettótekjur“ sem 

heildargreiðsla, þ.e. launatekjur en ekki dagpeningagreiðslur eða frádráttur vegna 

þeirra. Á síðara framtalinu voru taldir fram dagpeningar. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var á þá leið að um vantaldar tekjur væri að ræða bæði 

framtalsárin og offærður frádráttur vegna dagpeninga. Í máli þessu voru 

launaseðlar launamiðar, uppgjör eða önnur gögn ekki lögð fram að undanskildu 

einu fylgiskjali um greiðslur sem viðkomandi fékk fyrir vinnu sína. Efnislegur 

ágreiningur þessa máls var um fjárhæðir sem viðkomandi flugmaður mátti draga 

frá tekjum sínum, samkvæmt skattalögum. Í A-lið 30. greinar skattalaganna 

kemur fram að draga megi frá tekjum manna kostnað að hámarki móttekin 

fjárhæð ökutækjastyrkja, dagpeninga eða hliðstæðra endurgreiðslna sem er 

sannanlega ferða- eða dvalarkostnaður vegna atvinnurekanda og í samræmi við 

matsreglur ríkisskattstjóra. Sérstakar matsreglur voru ekki komnar um þetta 

lagaákvæði á þeim tíma er málsatvik áttu sér stað.87 

 

Fram kom hjá ríkisskattstjóra að um undanþáguákvæði frá skattskyldu væri um að 

ræða sem bæri að skýra þröngt samkvæmt viðurkenndum lögskýringargögnum. 

Þar sem um frádráttarheimild væri sé að ræða yrði að afmarka og skilgreina 

dagpeninga sérstaklega af hálfu launagreiðenda að mati ríkisskattstjóra. Við 

endurákvörðun hjá ríkisskattstjóra að loknu máli skattrannsóknarstjóra kom fram 

að við vinnslu hennar hafi úrskurðir yfirskattanefndar, nr. 583/1995 og 

1085/1996, verið hafðir til hliðsjónar. Í héraðsdómi voru ekki lögð fram gögn um 

hvert hlutfall launa hafi verið af heildargreiðslum ársins og virðist það hafa verið 

á hendi viðkomandi að meta hvert hlutfall heildargreiðslna væri skilgreindur sem 

dagpeningagreiðslur og hver frádrátturinn væri. Ríkið var sýknað af öllum kröfum 

viðkomandi, um endurgreiðslu skatta sem rannsókn skattrannsóknarstjóra leiddi af 

sér . Málinu var skotið til Hæstaréttar og féll þar dómur 12. október 2000, um að 

dómur héraðsdóms nr. E-3481/199, skyldi standa óraskaður.88 

 

                                                 
87  Hæstiréttur Íslands. Nr. 92/2000. 
88  Hæstiréttur Íslands. Nr. 92/2000. 
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5.2  Úrskurðir og dómar Impregilo S.p.A., útibú á Íslandi. 

Í september 2007 kvað Hæstiréttur upp dóm í máli ítalska hlutafélagsins 

Impregilo S.p.A. vegna Impregilo S.p.A., útibús á Íslandi (ISÍ) gegn íslenska 

ríkinu. Tekist var á um skattskyldu, staðgreiðslu opinberra gjalda, tekjuskatt, 

útsvar, stjórnsýslu, tvísköttunarsamninga, hæfi stjórnvalds og valdmörk. Kærður 

var dómur héraðsdóms og farið fram á að tilteknir úrskurðir skattstjórans í 

Reykjavík og yfirskattanefndar yrðu felldir úr gildi, til vara að úrskurðuð 

staðgreiðsla skv. úrskurði skattstjórans í Reykjavík yrði felld niður.  

 

5.2.1  Málsatvik og ágreiningsefni 

Útibú ítalska félagsins Impregilo S.p.A., ISÍ var stofnað á Íslandi í febrúar 2003. 

Móðurfélagið starfar á alþjóðavettvangi við bygginga- og verktakastarfsemi. 

Félagið varð aðalverktaki Landsvirkjunar við uppbyggingu Kárahnjúkavirkjunar 

með undirritun verksamnings í mars sama ár. Skattstjóri hóf könnun sína á 

starfsemi félagsins í september sama ár og fólst hún m.a. í fyrirspurn um hvort 

gerðir samningar við undirverktaka væru við fyrirtæki sem kölluð voru á þessum 

tíma starfsmannaleigur. Með bréfi sínu í október 2003 boðaði skattstjóri að hann 

hefði í hyggju að hækka skilaskylda staðgreiðslu og tryggingagjald með vísum til 

1. tl. 3. gr. skattalaga þar sem skattstjóri hafi aflað sér upplýsinga um að mun fleiri 

störfuðu á virkjanasvæðinu en staðgreiðsluskrá gaf til kynna. Mótmælt var að ISÍ 

teldist launagreiðandi starfsmanna erlendra starfsmannaleiga sem störfuðu hér á 

landi í skemmri tíma en 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili með vísan til 

staðgreiðslulaganna.89 

 

5.2.2  Úrskurðir skattstjóra og yfirskattanefndar vegna Impregilo  

Úrskurður skattstjóra gerður í janúar 2004 hljóðaði upp á hækkun staðgreiðslu og 

tryggingagjalds þar sem litið var svo á að allir sem ráðnir væru til Kárahnjúka 

hvort heldur af móðurfélaginu eða ISÍ væru skattskyldir hér á landi skv. fyrr 

rituðum 1. tl. 3. gr. skattalagana og því bæri ISÍ að skila staðgreiðslu skv. 1. tl. 20. 

gr. staðgreiðslulaga. Yfirskattanefnd feldi úrskurð í apríl 2005, nr. 94/2005, á 

þann veg að ákvörðun skattstjóra hvað varðaði launagreiðslur til starfsmanna 
                                                 

89  Hæstiréttur Íslands. Nr. 523/2006. 
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erlendra starfsmannaleiga var felld úr gildi, þar sem áður taldir starfsmenn féllu 

ekki undir 1. tl. 3. gr. skattalaga.90 

 

Úrskurður skattstjóra frá júní 2004 hljóðaði einnig upp á hækkun skilaskyldrar 

staðgreiðslu og tryggingagjalds. Hann var kærður til yfirskattanefndar sem feldi 

úrskurð í apríl 2005, nr. 95/2005. Í þeim úrskurði var fallist á með skattstjóra að 

kærandi væri launagreiðandi skv. 7. gr. staðgreiðslulaga og 4. gr. 

tryggingagjaldslaga vegna allra starfsmanna, þ.e. allra starfsmanna útibúsins á 

Íslandi og höfuðstöðva þess á Ítalíu, sem bera takmarkaða skattskyldu skv. 1. tl. 3. 

gr. skattalaga. Fallist var jafnframt á með skattstjóra að ISÍ teldist launagreiðandi 

starfsmanna portúgalskra starfsamanna starfsmannaleiga og bæri þar með ábyrgð 

á staðgreiðslu af launum starfsamanna þeirra. Meðal annars var vísað til 

athugasemda með lögum nr. 145/1995 um breytingu laga nr. 75/1981.91 ISÍ 

höfðaði mál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur til riftunar þessum úrskurðum þar sem 

það taldi að skattlagningaréttur launa starfsmanna erlenda starfsmannaleiga lægi 

utan Íslands. 

 

5.2.3  Dómur héraðsdóms Reykjavíkur 14. júlí 2006 

Fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, 14. júlí 2006, dómur nr. E-5186/2005, var krafðist 

af hálfu ISÍ að úrskurður skattstjórans í Reykjavík frá júní 2004 yrði ógildur og í 

öðru lagi að úrskurður yfirskattanefndar, nr. 95/2005 frá apríl 2005, yrði einnig 

ógildur með dómi. Varakrafa var að álagsbeiting skattstjórans í Reykjavík yrði 

látin niður falla. Íslenska ríkið krafðist sýknu af öllum kröfum ISÍ í málinu og til 

vara að kröfur ISÍ yrðu lækkaðar.  

 

Héraðsdómur Reykjavíkur komst m.a. að því í niðurstöðu sinni að skattstjórinn í 

Reykjavík hafi ekki viðhaft gallaða málsmeðferð eins og málshefjandi hélt fram, 

né að ekki hafi verið gætt að 12. gr. stjórnsýslulaga við meðferð málsins um 

meðalhóf. Andmælaréttur var ekki brotin af hálfu yfirskattanefndar gegn ISÍ. 

Skilgreining íslenska ríkisins á hugtakinu vinnuveitandi er á þann veg að sá er fer 

raunverulega með starfskyldur vinnuveitanda og hlutverk teljist vinnuveitandi 

                                                 
90  Hæstiréttur Íslands. Nr. 523/2006. 
91  Yfirskattanefnd. Úrskurður nr. 95/2005. 
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samkvæmt ákvæði 15. gr. tvísköttunarsamnings við Portúgal sem er samhljóða 15. 

gr. samningsfyrirmyndar OECD. Í niðurstöðunum er vitnað til úrskurðar 

skattstjórans í Reykjavík, en þar kemur fram að hinir portúgölsku starfsmenn 

vinni á vinnusvæði ISÍ og miðist vinna þeirra við vinnutækni og vinnutíma þeirra. 

Einnig er vitnað til úrskurðar yfirskattanefndar um að ISÍ leggi þeim til verkfæri 

til vinnunnar og að fyrirtækið fari með vald stjórnunar og verkstjórnar. Þrátt fyrir 

að ISÍ standi fast á því að hafa eingöngu tekið umrædda starfsmenn á leigu verði 

að öllu framvirtu að telja með réttu að fyrirtækið sé vinnuveitandi starfsmannanna. 

Þegar tekið er tillit til framangreindra atriða telur héraðsdómur Reykjavíkur að 

ekki sé hægt að fallast á málaástæðu ISÍ um að hann geti vikið sér undan því að 

teljast vinnuveitandi framangreindra starfsamanna í skilningi 2. mgr. 15. gr. 

tvísköttunarsamningsins. Umrætt ákvæði tvísköttunarsamningsins er ekki 

snúningspunktur þess, að 1. tl. 3. gr. skattalaga gildi ekki um erlenda starfsmenn 

sem eru við störf hér á landi í skemmri tíma en í 183 daga á hverju 12 mánaða 

tímabili eins og ISÍ hélt fram.92 

 

Málið snýst um skilning á staðgreiðslulögum nr. 45/1987, þ.e. hver sé 

launagreiðandi umræddra starfsmanna. Að mati dómsins er talið rétt að sami 

skilningur sé lagður í hugtakið launagreiðandi og hugatakið vinnuveitandi í 

skilningi 2. mgr. 15. gr. tvísköttunarsamningsins sem er á milli viðkomandi landa. 

Dómurinn ljáir ekki máls á því að jafnræðisreglur hafi verið brotnar né að 

skattyfirvöld hafi brotið gegn ákvæðum EES samnings um frjálst flæði milli landa 

sem nefnt hefur verið fjórfrelsi. Að öllu framvirtu telst ISÍ launagreiðandi nefndra 

starfsmanna í skilningi staðgreiðslulaganna og vinnuveitandi skv. áðurnefndum 

tvísköttunarsamningi. Því eru ekki komin fram rök er styðja ógildingu úrskurða 

sem málið snerist um og héraðsdómur Reykjavíkur sýknar íslenska ríkið af 

kröfum ISÍ.93 

 

5.2.4  Dómur Hæstaréttar Íslands 20. september 2007 

Í september 2007 að undangengnum úrskurði skattstjórans í Reykjavík, úrskurði 

yfirskattanefndar og dóms Héraðsdóms Reykjavíkur, mál nr. E-5186/2005, kvað 

                                                 
92  Héraðsdómur Reykjavíkur. E-5186/2005. 
93  Héraðsdómur Reykjavíkur. E-5186/2005. 
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Hæstiréttur Íslands upp dóm í máli Impregilo SpA, útibúi á Íslandi (ISÍ) gegn 

íslenska ríkinu. Tekist var á um skattskyldu, staðgreiðslu opinberra gjalda, 

tekjuskatt, útsvar, stjórnsýslu, tvísköttunarsamninga, hæfi stjórnvalds og 

valdmörk. Farið var fram á að tilteknir úrskurðir skattstjórans í Reykjavík og 

yfirskattanefndar yrðu felldir úr gildi og til vara að ISÍ bæri ekki að standa skil á 

staðgreiðslu launa portúgalskra starfsmanna tveggja starfsmannaleiga.  

 

Við ákvörðun innihalds hugtaksins launagreiðandi komi viðmiðanir 

samningsfyrirmyndar OECD ekki að gagni, segir í dómi Hæstaréttar, þar sem 

hugtakið væri þrengra en hugtakið vinnuveitandi sem væri jafnframt margþættara. 

Líta yrði til ákvæða samninga starfsmannaleignanna og ISÍ við lausn álitaefnis 

málsins. Ljóst var talið samkvæmt þeim að starfsmannaleigurnar önnuðust 

launagreiðslur til leigðra starfsmanna þeirra og ISÍ væri eingöngu í hlutverki þess 

er veitir upplýsingar vegna launaútreikninga. Greinagerð sem fylgdi frumvarpi til 

breytinga á skattalögunum, árið 1995, hafði að geyma ráðagerð um að notandi 

þjónustu teldist launagreiðandi en ekki starfsmannaleiga. Ekki var talið að sú 

ráðagerð geti verið nægur grundvöllur til að leggja slíkar skyldur á herðar notenda 

starfsmanna starfsmannaleigu þ.e. að gera hann ábyrgan fyrir skilaskyldu 

staðgreiðslu af launum þeirra. Skýra heimild þurfi í lögum til þess að gera notanda 

starfsmanna starfsmannaleiga ábyrgan fyrir greiðslu staðgreiðslu af launum þeirra, 

en sú ráðagerð að breyta þyrfti staðgreiðslulögunum væri ekki nægur grundvöllur 

til verksins. Dómur Hæstaréttar er á þann veg að portúgalskar starfsmannaleigur 

voru launagreiðendur starfsmanna þeirra skv. 7. gr. staðgreiðslulaga, en ekki ISÍ. 

Með öðrum orðum þá er fallist á varakröfu ISÍ og felld var úr gildi niðurstaða 

yfirskattanefndar um að ISÍ bæri að greiða staðgreiðslu af launum starfsmanna 

portúgalskra starfsmannaleiga.94 

 

5.3  Íslenska ríkið gegn Stjörnubliki ehf. Ágreiningsefni og málsatvik. 

Í janúar 2010 kvað Hæstiréttur upp dóm í máli íslenska ríkisins gegn Stjörnublikki 

ehf. (SB), að undangengnum úrskurðum skattstjóra Reykjanesumdæmis, 

yfirskattanefnd og dómi héraðsdóms. Þar var tekist á um staðgreiðslu opinberra 

                                                 
94  Hæstiréttur Íslands. Nr. 523/2006. 
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gjalda og tryggingagjalds vegna starfsmanna erlendra starfsmannaleiga og 

staðgreiðslu af þóknun starfsmannaleignanna.  

 

5.3.1  Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 

Stjörnublikk ehf. stefndi íslenska ríkinu til ógildingar úrskúrði skattstjóra 

Reykjanesumdæmis. Varakrafa Stjörnublikks var að felld yrði úr gildi krafa 

ríkisins um greiðslu staðgreiðslu og tryggingagjalds vegna greiddra launa 

starfsmanna erlendrar starfsmannaleigu ásamt niðurfellingu staðgreiðslu á hluta 

þóknun til starfsmannaleigunnar. Íslenska ríkið krafðist þess að vera sýknað af 

öllum kröfum Stjörnublikks. Í niðurstöðum héraðsdóms kemur m.a. fram að skv. 

úrskurði skattstjórans í Reykjanesumdæmi hafi viss fjárhæð heildargreiðslu 

starfsmannaleigunnar runnið sem þóknun til hennar og sá hluti verið skattlagður 

skv. 6. tölulið 3. gr. skattalaganna. Við greiningu á 3. gr. skattalaganna sem fjallar 

um takmarkaða skattskyldu einstaklinga og fyrirtækja virðist tveir töluliðir koma 

til greina við ákvörðun í þessu máli. Með vísan til ofanritaðrar greiningar gat 

héraðsdómur ekki fallist á með skattstjóra að beita 6. tl. 3. gr. heldur hafi borið að 

beita 3. tl. greinarinnar að því skilyrði uppfylltu að þjónustan hefi verið veitt 

hérlendis. Skýrt er tekið fram í niðurstöðu héraðsdóms að líta beri sérstaklega til 

þess mismunar sem er á takmarkaðri skattskyldu hvort hún er felld undir 3. eða 6. 

tölulið 3. gr. Vitnað er til dóms Hæstaréttar nr. 523/2006, um að Stjörnublikk geti 

ekki verið launagreiðandi portúgalskra starfsmanna í skilningi 

staðgreiðslulaganna. Gjaldskylda tryggingagjaldslaganna skv. 4. gr. tekur til 

launagreiðanda eða milligöngumanns eins og fram kemur í staðgreiðslulögunum. 

Niðurstaða dómsins er því á þá leið að Stjörnublikki bar ekki að innheimta 

staðgreiðslu af launagreiðslum starfsmannanna né standa skil á greiðslu 

tryggingagjalds. Eins kemur fram í dómnum að forsendubrestur hafi verið fyrir 

áætlun upp á 10% af heildarþóknun til starfsmannaleigunnar sem hennar þóknun 

og skattleggja það sem slíkt, þar sem Stjörnublikk væri ekki launagreiðandinn.95 

Úrskurður skattstjórans í Reykjanesumdæmi var ógildur. 

 

                                                 
95  Héraðsdóms Reykjavíkur. E-936/2007. 
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5.3.2  Dómur Hæstaréttar Íslands 

Í dómi Hæstaréttar sem kveðin var upp 15. janúar 2010, krafðist íslenska ríkið 

sýknu af kröfum Stjörnublikks. Fyrirtækið krafðist aftur á móti staðfestingar 

áfrýjaðs dóms og til vara að felld yrði úr gildi niðurstaða úrskurðar skattstjóra 

Reykjanesumdæmis frá desember 2005 um að félaginu væri skylt að greiða 

staðgreiðslu opinberra gjald og tryggingagjald vegna launa starfsmanna 

portúgalskrar starfsmannaleigu og staðgreiðslu af þóknun starfsmannaleigunnar 

frá ársbyrjun 2002 og fram á mitt ár 2005. Í ágúst 2000 hóf portúgölsk 

starfsmannaleiga að veita SB þjónustu sína vegna ýmissa verkefna. SB hélt áfram 

viðskiptum við starfsmannaleiguna um ýmis verkefni fyrir sig allt fram á mitt ár 

2005. Á árinu 2002 var m.a. gerður skriflegur samningur milli fyrirtækjanna, þar 

var starfsmannaleigan nefnd undirverktaki. Um var að ræða ófullkomin ákvæði í 

samningnum sem tóku ekki til ákveðinna verkefna og því var hann ekki talin vera 

dæmigerður samningur fyrir verktöku. Dómur Hæstaréttar96 tekur til sama 

tímabilsins og úrskurður skattstjóra Reykjanesumdæmis þ.e. frá ársbyrjun 2002 

fram á mitt ár 2005 og var á þann veg að dómur héraðsdóms Reykjavíkur skyldi 

standa. 

 

                                                 
96  Hæstiréttur Íslands. Nr. 166/2009. 
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Samantekt 

Í sumum löndum Evrópu hefur opinbert regluverk verið um starfsmannaleigur og 

starfsmenn þeirra allt frá fyrri hluta síðustu aldar. Þó svo að regluverk sé víða í 

Evrópu um málaflokkinn hefur ekki en verið farið í það innan Evrópusambandsins 

að móta samræmdar reglur um starfsheimildir starfsmannaleiga né starfsemi 

þeirra. Þar sem ekki hefur verið um samræmda löggjöf að ræða er það á hendi 

hvers lands að sjá um stefnumótun og reglusetningu málaflokksins. Þegar litið var 

til nágranalanda okkar t.d. norðurlandana á fyrstu árum þessarar aldar kom í ljós 

að þau höfðu mismunandi sjónarhorn til laga um starfsmannaleigur og starfsemi 

þeirra. Þó svo að útfærsla þessa mála væri eins mismunandi og löndin eru mörg 

byggðist skattlagning starfsmanna starfsmannaleiga upp á svipuðum lagagrunni. 

Takmörkuð skattskylda erlendra starfsmanna á norðurlöndunum miðaðist við 183 

daga dvöl eða skemmri tíma á hverju 12 mánaða tímabili eða talað var um 6 

mánaða dvöl í sumum löndunum.  

 

Opinbert regluverk um skattlagningu erlendra starfsmanna starfsmannaleiga sem 

sendir voru til Íslands til veitingar þjónustu var eftirfarandi fyrir og upp úr síðustu 

aldamótunum: 

 

Við upphaf þenslutímabils á íslenskum vinnumarkaði upp úr síðustu 

aldamótunum voru lög um staðgreiðslu hér á landi frá árinu 1987. Þau höfðu m.a. 

að geyma upplýsingar um hverjum bæri að halda eftir staðgreiðslu af launum 

einstaklinga og fyrirtækja í landinu. Í 3. og 7. grein laganna er fjallað um hverjir 

eru greiðsluskyldir og hvaða launagreiðendum ber að halda eftir greiðslunni. Í 3. 

grein þeirra kemur fram að ákvæði þeirra nái til allra þeirra aðila innlendra og 

erlendra sem gjaldskyldir eru samkvæmt ákvæðum þeirra. Sjöunda grein 

staðgreiðslulaganna fjallar um að hver sá aðili sem reikni eða inni af hendi 

greiðslur eftir 5. gr. þeirra teljist launagreiðandi samkvæmt þeim. Ef 

milligönguaðili annast greiðslur launa samkvæmt 3. grein laganna gegnir hann 

skyldum launagreiðanda varðandi greiðslur og vanskil samkvæmt lögunum. 
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Gerð var breyting á skattalögunum á árinu 1995 sem laut að skattlagningu 

erlendra manna er störfuðu hér á landi skemur en 183 daga á hverju 12 mánaða 

tímabili en áður hljóðuðu lögin upp á „á sama almanaksári“. Fjallað var um í 

athugasemdum frumvarpsins að vandkvæði væru við skattframkvæmd á 

alþjóðlegri útleigu á vinnuafli sem sent væri til landsins. Jafnframt kom þar fram 

að innlendur rekstaraðili sem leigði til sín erlent vinnuafl bæri ábyrgð á 

staðgreiðslu af launum leigðra starfsmanna eins og annarra starfsmanna sem vinna 

hér tímabundið.  

 

• Í athugasendunum kom einnig fram að taka þyrfti af öll tvímæli um að 

aðilar sem leigir væru hingað til landsins til skemmri tíma en 183 daga á 

hverju 12 mánaða tímabili teldust ótvírætt skattskyldir hér.  

 

Um mitt ár 2001 voru sett lög með hliðsjón af tilskipun nr. 96/71/EB um 

réttarstöðu starfsmanna erlendra fyrirtækja sem starfa tímabundið á Íslandi . 

 

• Í lögunum kom m.a. fram að alltaf þyrfti að vera ráðningarsamband milli 

fyrirtækis og starfsmanna sem sendir væru hingað til lands á meðan þeir 

dveldu hér á vegum leigufyrirtækisins og skyldu starfskjör þeirra fara eftir 

íslenskum lögum, nema starfsmaðurinn nyti hagstæðari kjara hjá 

starfsmannaleigunni skv. ráðningasamningi eða kjarasamningi. 

 

Við skattframkvæmd erlendra starfsmanna starfsmannaleiga sem sendir voru til 

Íslands til veitingar þjónustu fyrir og upp úr síðustu aldamótunum var unnið eftir 

þágildandi opinberu regluverki og verklagsreglum ríkisskattstjóra: 

 

Síðari hluta árs 2003 taldi ríkisskattstjóri ástæðu til framsetningar ákvarðandi 

bréfs, nr. 8/2003, þar sem fjallað var um skattalega stöðu starfsaðila hér á landi 

sem fengju til sín leigt vinnuafl frá erlendu fyrirtæki. Umfjöllun bréfsins var 

afmarkað við fyrirtæki sem bar fulla skattskyldu hér og fyrirtæki sem bar 

takmarkaða skattskyldu vegna fastrar starfstöðvar hérlendis. Tekið var fram að um 

væri að ræða erlenda starfsmenn sem þægu laun frá erlendu félagi sem fengi greitt 

frá því íslenska á grundvelli samnings þeirra á milli.  
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• Að mati ríkisskattstjóra bar að skýra staðgreiðslu opinberra gjalda til 

samræmis við ákvæði 3. og 7. gr. staðgreiðslulaga. Í bréfinu kom skýrt 

fram að öllu jöfnu væri innlenda félagið staðgreiðsluskyldur 

launagreiðandi. Þeirri niðurstöðu mætti þó ekki slá fastri heldur yrði að 

skoða hvert tilvik fyrir sig. 

 

Ríkisskattsstjóri taldi að meta þyrfti hvern samning fyrir sig og athuga m.a. hvar 

húsbóndavald starfsmanna lægi hérlendis, hver bæri ábyrgð á verklokum og 

vinnuframlagi, hver færi með ákvörðunarvald, verkstjórn og vinnutilhögun. 

 

• Það var skoðun ríkisskattstjóra að í réttarsambandinu réði hið raunverulega 

samband milli aðila en ekki form samnings og nafn. Ef um væri að ræða 

vinnusamband teldist innlenda fyrirtækið launagreiðandi gagnvart 

starfsmönnunum og væri þar af leiðandi ábyrgt fyrir öllum skyldum 

starfsmanna sem launagreiðandi gagnvart staðgreiðslulögum og lögum um 

tryggingagjald. 

 

Ef hins vegar væri ekki um skattalegt vinnusamband að ræða kæmi tvennt til þ.e. 

að hið innlenda fyrirtæki bæri ekki ábyrgð sem launagreiðandi og þar með ekki 

ábyrgt gagnvart staðgreiðslu af launum. Ef erlenda fyrirtækið væri með fasta 

starfsstöð hér á landi bæri starfstöðin skattskyldu hér á landi eins og aðrir 

lögaðilar. Ef umsvifin væru ekki í því mæli að hægt væri að líta á starfsemina sem 

fasta starfsstöð væri rétt að líta svo á að hér væri um að ræða verktakasamband 

milli erlenda fyrirtækisins og þess innlenda. Í slíkum tilvikum bæri erlendi aðilinn 

(starfsmaðurinn) takmarkaða skattskyldu hér á landi og væri innlenda fyrirtækið 

staðgreiðsluskylt vegna greiðslna til hans skv. 6. tl. 5. gr. staðgreiðslulaga. 

Íslenski aðilinn væri einnig ábyrgur fyrir staðgreiðsluskyldu af þóknun erlenda 

aðilans. Þetta ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra var afturkallað af hans hálfu með 

vísan í dóm Hæstaréttar nr. 523/2006. 

 

Orðsending ríkisskattstjóra nr. 3/2005 innihélt þær upplýsingar að mikil fjölgun 

hafi orðið að undanförnu á erlendu vinnuafli hér á landi. Virtist sem um þrenns 

konar samninga væri helst að ræða þ.e.  
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1. starfsmenn erlendra starfsmannaleiga,  

2. þjónustusamninga við erlend fyrirtæki um vinnu starfsmanna og  

3. verktakasamninga beint við erlenda starfsmenn.  

 

Í orðsendingunni kom fram að mikils misskilnings gæti í umræðunni hjá erlendum 

starfmönnum um að þeir væru ekki skattskyldir hér á landi þar sem þeir kæmu á 

svonefndri 90 daga reglu sbr. reglugerð nr. 53/2003. Fram kom einnig í 

orðsendingunni að umræðan snerist um að það væri verið að brjóta á þeim en 

síður að þeir bæru skattskyldu hér á landi. Með orðsendingunni vildi 

ríkisskattstjóri koma á framfæri eftirfarandi sjónarmiðum og meginreglum til 

íhugunar sem þyrftu að liggja fyrir við almenna skattframkvæmd málaflokksins. 

 

• Að öllu jöfnu var átt við einstaklinga sem störfuðu hér og höfðu tekjur af 

þeim starfa, af þessum tekjum væru þeir skattskyldir hér á landi án tillits 

til þess hver innti af hendi greiðslu fyrir verkið, þó gætu verið einstaka 

undantekningar frá þessu. Þæðu menn laun hér á landi bar hinn 

raunverulegi launagreiðandi þeirra allar skyldur sem launagreiðandi skv. 

staðgreiðslulögum og lögum um tryggingagjald. Bæri honum því að halda 

eftir staðgreiðslu af launum þeirra og reiða af hendi tryggingagjald. Eins 

bar honum að standa skil á öllum launatengdum gögnum til 

ríkisskattstjóra. 

 

Það var mat ríkisskattstjóra að innlendur leigutaki hefði stöðu launagreiðanda í 

skattalegu tilliti ef hinir erlendu starfsmenn væru á vegum erlendra 

starfsmannaleiga. Sama átti við þegar um svonefnda þjónustusamninga eða 

verktakasamninga var að ræða og raunverulegt innihald þeirra var leiga á 

vinnuafli. 

 

Ágreiningur kom upp milli fyrirtækja og hins opinbera um túlkun skattalaga og 

skattframkvæmd þ.e. hverjir væru skattskyldir hér á landi og hverjum bæri að 

halda eftir staðgreiðslu og skila henni til hins opinbera. Fyrirtæki eitt hafði fasta 

starfsstöð hér á landi og erlenda starfsmenn í vinnu sinni. Það leigði einnig mörg 

hundruð erlenda starfsmenn erlendrar starfsmannaleigu og var ósátt við 

skattyfirvöld vegna ákvörðunar þeirra að því bæri að standa skil á staðgreiðslu af 
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launum starfsmanna erlendrar starfsmannaleigu. Útibúið á Íslandi taldi að lög 

væru ekki á þann veg að það ætti að koma fram sem launagreiðandi þessara 

erlendu starfsmanna. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði íslenska ríkið af kröfu 

fyrirtækisins um ógildingu úrskurða skattstjóra og yfirskattanefndar. Hæstiréttur 

Íslands dæmdi aftur á móti á þann veg að Portúgalska starfsmannaleigan væri 

launagreiðandi erlendu starfsmannanna sem hún leigði fyrirtækinu skv. 7. gr. 

staðgreiðslulaganna. Þar með sneri Hæstiréttur við dómi héraðsdóms Reykjavíkur. 

Í rökstuðningi Hæstaréttar kom fram að sú ráðagerð sem var uppi við breytingu á 

tekjuskattslögunum 1995 um breytingu á staðgreiðslulögunum væri ekki nægur 

grundvöllur til að leggja þær byrgðar á herðar notenda leigðra starfsmanna að vera 

gerður ábyrgur fyrir skilaskyldri staðgreiðslu af launum þeirra. Það þurfti að vera 

skýr heimild í lögum til að gera notenda leigðra starfsmanna ábyrgan fyrir 

greiðslu staðgreiðslu af launum þeirra. 

 

Undanfari lagabreytinga: Mikil gerjun var á innlendum vinnumarkaði um 

miðjan síðasta áratug og á ársfundi Vinnumálastofnunar í september 2005 kom 

fram, hjá stjórnarformanni stofnunarinnar, að óþekktur væri sá fjöldi erlendra 

starfsamanna starfsmannaleiga sem væri við störf á markaðnum, þeir gætu verið 

allt að 1.500. Eins kom fram hjá honum að nauðsyn bæri að setja reglur um 

upplýsingagjöf til stjórnvalda og eins mætti þar gera ráð fyrir aðkomu samtaka 

atvinnulífsins við upplýsingaöflun.  

 

Greinargerð, sem var unnin á vegum félagsmálaráðuneytisins fyrir yfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar haustið 2005, hefur m.a. að geyma þær upplýsingar að engar 

opinberar upplýsingar væri að finna um starfsemi starfsmannaleiga á Íslandi fyrir 

þann tíma. Talið var aftur á móti að aldrei hafðu verið fleiri erlendir starfsmenn 

starfandi hér á landi á vegum erlendra starfsmannaleiga. Talið var m.a. að allt að 

500 einstaklingar hefðu verið starfandi hjá Impregilo samtímis frá 

starfsmannaleigu í Portúgal.  

 

Rétt fyrir jólaleyfi þingmanna árið 2005 kom þáverandi ríkisstjórn fram með það 

útspil að hún væri reiðubúinn til að greiða fyrir kjarasamningum milli 

Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins með setningu laga um 

starfsmannaleigur sem samþykkt yrði fyrir jólaleyfi Alþingis. Yfirlýsingin innhélt 
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sex áherslupunkta sem yrðu meginskilyrði fyrir starfsemi starfsmannaleiga hér á 

landi. Lög þessa efnis voru samþykkt fyrir jólaleyfi og um leið var gerð breyting á 

lögum um réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi á vegum 

erlendra fyrirtækja.  

 

Við skattframkvæmd gagnvart erlendum starfsmönnum starfsmannaleiga sem 

sendir eru til Íslands til veitingar þjónustu til skemmri tíma er íslenskt regluverk 

eftirfarandi: 

 

Í starfsmannaleigulögunum kemur m.a. fram skilgreining á hvað sé 

starfsmannaleiga og að ekki sé öðrum heimilt að leigja út vinnuafl en skráðum 

starfsmannaleigum hér á landi. Starfsmannaleigur sem ætla að starfa eða senda 

starfsmenn hingað til lands til veitingar þjónustu eru skráningar- og 

tilkynningaskyldar hér. Tekið er fram í lögunum hvaða upplýsingar 

starfsmannaleiga þarf að gefa sem ætlar að veita þjónustu hér á landi og hvernig 

skuli staðið að skráningu hennar og starfsmanna hennar hér. Fram kemur í 

athugasemdum með frumvarpi laganna að skráðar upplýsingar séu m.a. til þess 

ætlaðar að hafa yfirsýn yfir innlendan vinnumarkað, hvað varðar 

starfsmannaleigur. Samkvæmt lögunum er það á hendi Vinnumálastofnunar að 

hafa eftirlit með framkvæmd lagana og reglugerða þeim viðkomandi. Stofnunin 

getur krafist úrbóta hjá starfsmannaleigu sé þess þörf og sé þeim ekki sinnt hefur 

hún heimild til að krefjast vinnustöðvunar tímabundið. Í nefndaráliti með 

frumvarpi laganna segir m.a. að það eigi að skýra leikreglur vinnumarkaðarins og 

skerpa lagaramma starfsmannaleigna. Eins að það sé lagt fram til að koma í veg 

fyrir félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði og ekki síður að koma í veg 

fyrir óheilbrigða samkeppni þar sem flest fyrirtæki markaðarins fari að settum 

leikreglum.  

 

• Lögin setja opinberar leikreglur um störf erlendra starfsmannaleiga hér á 

landi. 

• Við tilkynningar- og skráningarskyldu hér á landi fær starfsmannaleiga 

kennitölu og er þar með komin inn á opinbera skrá. 
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• Við tilkynningar- og skráningarskyldu erlendra starfsmanna erlendra 

starfsmannaleiga hér á landi eru þeir komnir inn á opinbera skrá. 

 

Í framhaldi af lögum um starfsmannaleigur skipaði félagsmálaráðherra um mitt ár 

2006 starfshóp sem fékk það hlutverk m.a. að skoða stöðu erlendra starfsmanna 

sem starfa hér á landi á grundvelli þjónusturéttar samkvæmt samningum um 

Evrópska efnahagssvæðið, hvort styrkja þyrfti innlent vinnumarkaðskerfi til 

tryggingar réttindum erlendra starfsmanna og kjara þeirra í landinu og hvort 

styrkja þyrfti regluverk þjónustuveitenda. Niðurstaða hópsins var ný heildarlög og 

eldri lög um réttarstöðu starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi skyldu felld 

úr gildi. Nýju lögin hafa m.a. að geyma til hvaða einstaklinga og fyrirtækja þau 

ná, skilgreiningu um hvenær sé um veitingu þjónustu að ræða og tryggingar og 

öryggismál erlendra starfsmanna. Nýtt í lögunum eru orðskýringar s.s. hvað sé 

fyrirtæki, notendafyrirtæki og starfsmaður.  

 

Breytingar sem gerðar voru á starfsmannaleigulögunum á árinu 2007, skerptu á 

tengingu þeirra við lög um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda 

starfsmenn sína tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Skerpt var 

enn frekar á upplýsingafæði og formi upplýsinga frá starfsmannaleigum til hins 

opinbera. Jafnframt kemur fram í lögunum að Vinnumálastofnuninni sé heimilt að 

veita hlutaðeigandi stjórnvöldum upplýsingar sér í lagi skattayfirvöldum. Eins er 

með notendafyrirtæki þjónustunnar þeim ber að láta hinu opinbera í té allar 

nauðsynlegar upplýsingar og gögn til eftirlits með lögunum.  

 

Með breytingu á lögunum um staðgreiðslu opinberra gjalda, í árslok 2007, var 

tveimur málsgreinum bætt við 7. grein staðgreiðslulaganna, sem eiga að taka af öll 

tvímæli um hver sé launagreiðandi erlendra starfsmanna starfsmannaleiga og þar 

af leiðandi ábyrgur gagnvart íslenska ríkinu um að halda eftir staðgreiðslu af 

launum þeirra. 
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6.0  Niðurstöður og lokaorð 

Í framhaldi af fjölgun á erlendu leigðu vinnuafli hér á landi birtu skattyfirvöld 

ákvarðandi bréf og orðsendingar um hvernig skattframkvæmd þessa nýja 

málaflokks skyldi háttað. Málaflokknum má skipta í þrjá flokka þ.e. starfsmenn 

erlendra starfsmannaleiga, þjónustusamninga við erlend fyrirtæki um vinnu 

starfsmanna og verktakasamninga beint við erlenda starfsmenn. Ríkisskattstjóri 

vann eftir þeirri vinnureglu sinni að meta innihald samninga erlendra starfsmanna 

til að staðsetja menn innan íslenska skattkerfisins. Á fyrstu árum þessarar aldar 

voru fyrirtæki sem leigðu til sín vinnuafl er sættu sig ekki við þá ákvörðun 

skattyfirvalda að þau ættu að halda eftir staðgreiðslu af launum þeirra. Fóru því 

með málið í dómsali landsins til að fá úr því skorið hvort dýpra hefði verið sótt í 

vasa erlendra starfsmanna starfsmannaleiga eftir skattfé en lög stóðu til. 

Hæstiréttur dæmdi á þann veg að fyrirtækjunum bæri ekki að halda eftir 

staðgreiðslu af launum erlendra starfsmanna starfsmannaleiga og tryggingagjaldi 

starfsmannaleignanna. Rök Hæstaréttar voru á þann veg að ekki væri nóg að gera 

því skóna að breyta þyrfti staðgreiðslulögunum til að rétt væri farið að því að 

sækja lögmætt skattfé ríkissjóðs til þeirra sem skattskyldir væru, heldur þurfi skýr 

lagaheimild að vera til staðar í lögunum svo hægt sé að sækja þetta lögmæta 

skattfé. Brugðist hefur verið við þessum ágalla á lögunum af löggjafarvaldinu. 

 

Rannsóknaspurning ritgerðarinnar var: Meginviðfangsefni verkefnisins er að 

skoða það regluverk sem gilti um erlenda starfsmenn starfsmannaleiga, 

starfsmannaleigur og hvernig íslensk skattastjórnsýsla náði utan um 

viðfangsefnið. Fylgdi fjölgun erlendra starfsmannaleiga óæskilegir fylgifiskar svo 

sem að laun væru ekki greidd skv. umsömdum launatextum eða svört 

atvinnustarfsemi? Hver er staða þessara mála í dag? 

 

• Íslenskt regluverk náði ekki utan um skattastjórnsýsluna hvað varðaði 

takmarkaða skattskyldu erlendra starfsmanna starfsmannaleiga fyrr en sett 

höfðu verið lög um starfsmannaleigur og lagabreyting verið gerð á 

staðgreiðslulögunum. Fyrr var ekki hægt að gera erlendar 
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starfsmannaleigur eða notendafyrirtæki þjónustunnar ábyrgt fyrir 

staðgreiðslu erlendra starfsmanna þar sem skýr lagaheimild var ekki til 

staðar. 

 

• Hvað varðar þann hluta spurningarinnar er sneri að óæskilegum 

fylgifiskum s.s. lægri launum eða svartri starfsemi. Er því til að svara að 

þar sem ekkert eftirlit var haft með málaflokknum var ekki hægt að gera 

rannsókn á því hvort eða að hve miklu leiti þessir fylgifiskar hafi fylgt 

þenslutímabili fyrsta áratug þessarar aldar. Umræðan um fylgifiskanna 

komst hins vegar í það hámæli að um var rætt m.a. í sal Alþingis og á 

ársfundi Vinnumálastofnunarinnar árið 2005.  

 

Að fenginni þeirri vitneskju að íslenskt regluverk næði ekki utan um 

skattastjórnsýsluna hvað varðaði takmarkaða skattskyldu erlendra starfsmanna 

starfsmannaleiga lagði löggjafinn m.a. út í neðanritaðar lagasetningar sem eru til 

þess fallnar að loka fyrir þær glufur sem voru á regluverki löggjafans hvað 

varðaði erlenda starfsmenn starfsmannaleiga er starfa hér á landi í skemmri tíma 

en 183 daga á hverju tólf mánaða tímabili.  

 

• Lagasetning um starfsmannaleigur, en með þeirri lagasetningu varð til skrá 

sem nær yfir allar starfandi starfsmannaleigur sem veita þjónustu hér á 

landi og einnig varð til skrá yfir alla starfsmenn þeirra. 

 

• Lagabreyting á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem 

senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra 

(ný heildarlög), ásamt lagabreytingu á starfsmannaleigulögunum til frekari 

fyllingar á þeim. 

 

• Í þriðja lagi er gerð breyting á lögum um staðgreiðslu. Sú breyting varðar 

7. gr. laganna en þar segir að sá er veiti starfsmanni vinnu á grundvelli 

útleigusamnings starfsmannaleigu teljist launagreiðandi hans skv. 

staðgreiðslulögunum hafi starfsmannleigan skattalega heimilisfesti i öðru 

landi. Í annan stað varð breyting á þann veg að hafi starfsmannaleiga 
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staðfestu í öðru ríki innan efnahagssvæðis Evrópska, EFTA-lands eða 

Færeyja teljist hún þó launagreiðandi hafi ekki verið samið um annað við 

notendafyrirtækið. Standi starfsmannaleiga ekki réttilega skil á 

staðgreiðslu fellur ábyrgð á rétti staðgreiðslu á notendafyrirtækið. Heimild 

er að binda staðgreiðslu starfsmannaleiga nánari skilyrðum. 

 

Staðan í dag er að með lagasetningu um starfsmannaleigur ásamt öðrum 

breytingum setti löggjafinn mótaðar leikreglur um málaflokkinn leigt erlent 

vinnuafl og má þar helst nefna:  

 

• að starfsmannaleigur eru skráningar- og tilkynningarskyldar vilji þær veita 

þjónustu hér á landi. 

• að í tilkynningu þurfi m.a. að koma fram nafn fyrirtækis, kennitala og 

heimilisfang, ásamt nafni forsvarsmanns. 

• að öðrum en skráðum starfsmannaleigum er óheimil veiting 

starfsmannaþjónusta hér á landi 

• að starfsmannaleiga skuli senda Vinnumálastofnum m.a. skrá yfir 

starfsmenn á vegum hennar hér á landi þ.e. nöfn, fæðingardag, 

heimilisfang í heimaríki, ásamt fleiri gögnum. Veiti hún lengri þjónustu 

hér á landi en 10 virka daga á 12 mánaða tímabili. 

• að starfsmannaleigur og notendafyrirtæki skuli láta Vinnumálastofnum í té 

allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn til nauðsynlegs eftirlits s.s. 

þjónustusamninga, ráðningasamninga og önnur nauðsynleg gögn. 

• að Vinnumálastofnun skuli hafa eftirlit með framkvæmd laganna. 

 

Markmið þessarar reglusetningar var m.a. að koma á opinberri skráningu allra 

erlendra starfsmanna starfsmannaleiga sem veita þjónustu hér á landi og skráningu 

starfsmannaleignanna til þess m.a. að koma á virkari skattframkvæmd og eftirliti 

með málaflokknum. 

 

Einnig þétti löggjafinn skattréttarlega regluverkið með breytingu á 7. gr. 

staðgreiðslulaganna og lauk þar með verki því er hann hóf í árslok 1995, en þá var 

þess getið í athugasemdum með breytingu á skattalögunum að breyta þyrfti einnig 
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staðgreiðslulögunum svo að skýrt væri samkvæmt þeim hvaða fyrirtæki væri 

launagreiðandi starfsmanna erlendra starfsmannaleiga sem starfa hér á landi 

skemur en í 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili.  

 

• Svo er að sjá að þessi athugasemd hafi gleymst í tímans rás og 

löggjafarvaldið hafi ekki hirt um vægi hennar fyrr en mörgum árum síðar 

þ.e. við málarekstur Impregilo og íslenska ríkisins.  

 

Niðurstaða að lokinni rannsókn, er laut að regluverki skattastjórnsýslu, hvað 

varðar erlenda starfsmenn starfsmannaleiga og starfsmannaleigur er að 

skattastjórnsýslan náði ekki utan um viðfangsefnið fyrr en að loknum miklum 

breytingum á lagaumhverfi málaflokksins. Augljóst virðist vera af umræðunni um 

málaflokkinn að einhver brögð hafi verið af því að óæskilegir fylgifiskar hafi fylgt 

málaflokknum á mótunarskeiði hans, en ekki virðast vera til opinberar 

upplýsingar um það. Regluverk málaflokksins virðist vera vel mótað í dag og nær 

til flestra þátta er lúta að framkvæmd og eftirliti með erlendum starfsmönnum 

starfsmannaleiga er starfa hér á landi og starfsmannaleigum sem leigja þá til 

veitingar þjónustu hérlendis. 
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