
 

 

44% lítilla og meðalstórra fyrirtækja ekki með skattaskil í lagi  

Sumarið 2013 var í fjórða skiptið efnt til samstarfs Alþýðusambandsins, Samtaka atvinnulífsins og 

ríkisskattstjóra með yfirskriftinni „Leggur þú þitt af mörkum?“. Markmið verkefnisins var sem fyrr að 

hafa leiðbeinandi eftirlit með skilum á staðgreiðslu, tekjuskráningu, vinnustaðaskírteinum, 

virðisaukaskattskilum og upplýsa um skyldur smærri og meðalstórra rekstaraðila. Í verkefnavali var 

sérstök áhersla lögð á ferðaþjónustu og aðila tengdum henni, en einnig var sjónum beint að bygginga- 

og verktakastarfsemi sem og starfsstöðvum sem valdar voru af handahófi.  

Í átakinu voru heimsóttir 748 lögaðilar um land 

allt og 1896 kennitölur starfsmanna skráðar. Eins 

og sjá má í töflu hér til hliðar var farið í 392 

fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og 356 á 

landsbyggðinni.  

Niðurstaða átaksins er að verulegar brotalamir er 

varðandi skil á opinberum gjöldum og iðgjöldum 

starfsmanna í þeim fyrirtækjum sem heimsótt 

voru. Þá benda þær upplýsingar sem aflað var í 

heimsóknunum að um svarta vinnu hafi verið að 

ræða í allt að 15% tilvika. 

Af þeim 748 fyrirtækjum sem heimsótt voru, eru 416 fyrirtæki eða 55.6 % með stöðuna „Lokið án 

athugasemda“ og er þá átt við að fyrirtæki standi skil á staðgreiðslu og virðisaukaskatti og 

tekjuskráning sé formlega í lagi. Þessar niðurstöður sýna að 44,4% þeirra fyrirtækja sem skoðuð voru 

eru með einhverjar athugsemdir eða frávik og sum hver með fleiri en eina. 

Skráð voru frávik vegna staðgreiðslu, 

tekjuskráningar og virðisaukaskatts. Skráð 

voru frávik hjá 332 fyrirtækjum og voru 32 

fyrirtæki með frávik í öllum flokkum. Af 

skráðum frávikum voru frávik vegna 

staðgreiðslu hlutfallslega flest eða 81,3%. Því næst voru 36,1% frávika vegna tekjuskráningar og 

17,5% vegna virðisaukaskatts. Taka ber fram að megináherslan var lögð á að kanna staðgreiðsluskil 

vegna launamanna og tekjuskráning var í mörgum tilfellum ekki könnuð vegna aðstæðna. 

Ef ekki komu fram skil fyrir staðgreiðslu starfsmanna í kerfum RSK þegar heimsóknin átti sér stað var 

það skráð sem frávik en beðið með að ljúka skráningunni þar til eftir gjalddaga skilagreina fyrir 

heimsóknarmánuðinn eða fram að 15. degi næsta mánaðar. Hér fyrir neðan eru myndir sem sýna 

stöðuna í staðgreiðsluskilum einstaklinga fyrir og eftir heimsókn á starfsstöð. Eftir heimsókn á vegum 

átaksins var staðgreiðslu skilað fyrir 213 manns sem áður voru ekki með skráðar tekjur hjá viðkomandi 

rekstaraðila, á bótum hjá Tryggingastofnun ríkisins, Vinnumálsstofnun eða hjá velferðasviði 



viðkomandi bæjarfélags. Tekið skal fram að þetta þarf ekki að þýða að skattskil hafi í öllum tilfellum 

verið röng því að hluti frávika skýrðist af því að fólk var nýbyrjað í starfi og í mörgum tilfellum var um 

sumarvinnu að ræða. Þó má telja víst að fjölda tilvika má þakka aðhaldinu sem fólst í heimsókninni og 

einnig hinni nýju heimild í staðgreiðslulögum til lokunar starfstöðva á grundvelli vanskila á staðgreiðslu. 
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