
1

Á K Æ R A

SETTUR RÍKISLÖGREGLUSTJÓRI í máli nr. 006-2004-0076

gjörir kunnugt:

Að höfða ber opinbert mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á hendur,

Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, kt. 270168-4509,
Sóleyjargötu 11, Reykjavík,

Tryggva Jónssyni, kt. 140755-2739,
Vesturhúsum 22, Reykjavík, 

Kristínu Jóhannesdóttur, kt. 090363-3959,
Barðaströnd 9, Seltjarnarnesi,

Baugi Group hf., kt. 480798-2289,
Túngötu 6, Reykjavík
fyrirsvarsmaður: Kristín Jóhannesdóttir, stjórnarformaður og

Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf., kt. 560389-1409,
Suðurlandsbraut 48, Reykjavík,
fyrirsvarsmaður: Kristín Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri og stjórnarmaður

I. Á hendur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni vegna eigin skattskila
Fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum, með því að hafa skilað röngum skattframtölum á
árunum 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 þar sem hann vantaldi tekjur sínar sem skattskyldar eru
samkvæmt 1. tölulið A-liðar 7. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, sbr. áður lög nr. 75/1981 um
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 19. og 21. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga, vantaldi
á skattframtölum 1999, 2002 og 2003 fjármagnstekjur sínar, sem skattskyldar eru samkvæmt 3.
og 4. tölulið C-liðar 7. gr. laga um tekjuskatt og hafa þannig komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, útsvars og sérstaks tekjuskatts framangreind ár samtals að fjárhæð kr. 14.975.863 og
greiðslu fjármagnstekjuskatts samtals að fjárhæð kr. 14.927.490 og sundurliðast eftir árum sem
hér greinir:
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1. Tekjuárið 1998 vantalið á skattframtali 1999

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 1999 fjármagnstekjur sínar um samtals kr.
11.784.344 og hafa með því komið sér undan greiðslu fjármagnstekjuskatts að fjárhæð kr.
1.178.434, sem sundurliðast nánar með eftirgreindum hætti:

A. Sundurliðun vantalinna fjármagnstekna og vangoldins fjármagnstekjuskatts

Vantaldar fjármagnstekjur, þóknun vegna sölu hlutabréfa, sem ákærði fékk
greidda frá Bónus sf., kt. 670892-2479, inn á bankareikning sinn kr.
10.000.000, 25. ágúst 1998 og var færð á viðskiptareikning hans hjá Bónus
sf. kr. 1.784.344, og Bónus sf. greiddi til Kaupþings hf. vegna ákærða 27.
nóvember sama ár, og voru tekjur af hlutareign hans í Fjárfestingafélaginu
Gaumi ehf., sbr. 1. málsl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 75/1981.

kr. 11.784.344

Vangoldinn fjármagnstekjuskattur 10% kr. 1.178.434

2. Tekjuárið 1999 vantalið á skattframtali 2000

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2000 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 18.929.076 og hafa með því komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, útsvars og sérstaks tekjuskatts að fjárhæð kr. 8.593.800, sem sundurliðast nánar með
eftirgreindum hætti:

A. Sundurliðun vantalinna tekna

a. Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf., kt. 480798-2289, á iðgjaldi
af líftryggingu ákærða.

kr. 129.076

b. Vantaldar tekjur af nýtingu kaupréttar á hlutabréfum í Baugi hf. sem
ákærði öðlaðist vegna starfa fyrir félagið og greiddar voru í júlí 1999.

kr. 18.800.000

Samtals: kr. 18.929.076

Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar: kr. 18.929.076

Tekjuskattur, skattprósenta 26,41: kr. 4.999.169

Útsvar, útsvarsprósenta 11,99: kr. 2.269.596

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta 7,0: kr. 1.325.035

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 8.593.800

3. Tekjuárið 2000 vantalið á skattframtali 2001

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2001 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 5.209.633 og hafa með því komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, útsvars og sérstaks tekjuskatts að fjárhæð kr. 2.365.173, sem sundurliðast nánar með
eftirgreindum hætti:
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A. Sundurliðun vantalinna tekna

a. Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf. á iðgjaldi af líftryggingu
ákærða.

kr. 307.584

b. Vantaldar tekjur í formi launauppbótar „bónusgreiðslu“ frá Baugi hf.
samkvæmt starfssamningi, innt af hendi 03.10.2000.

kr. 4.000.000

c. Vantaldar tekjur í formi skattskyldra bifreiðahlunninda, samkvæmt mati
Ríkisskattstjóra, vegna afnota ákærða af bifreiðinni OD-090 af gerðinni
Jeep Grand Cherokee, sem var í eigu Fjárfestingafélagsins Gaums ehf.

kr. 902.049

Samtals. kr. 5.209.633

Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar: kr. 5.209.633

Tekjuskattur, skattprósenta 26,41: kr. 1.375.864

Útsvar, útsvarsprósenta 11,99: kr. 624.635

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta 7,0: kr. 364.674

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 2.365.173

4. Tekjuárið 2001 vantalið á skattframtali 2002

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2002 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 3.625.685 og fjármagnstekjur sínar um samtals kr.
67.142.364 og hafa með því komið sér undan greiðslu tekjuskatts, útsvars og sérstaks tekjuskatts
að fjárhæð kr. 1.659.839 og fjármagnstekjuskatts að fjárhæð kr. 6.714.236, sem sundurliðast
nánar með eftirgreindum hætti:

Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Framtalinn tekjuskatts- og útsvarsstofn á skattframtali 2002: kr. 3.625.685

Tekjuskattur, skattprósenta 26,08: kr. 945.579

Útsvar, útsvarsprósenta 12,70: kr. 460.462

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta. 7,0: kr. 253.798

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 1.659.839

A. Sundurliðun vantalinna tekna

a. Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf. á iðgjaldi af líftryggingu
ákærða.
b. Vantaldar tekjur í formi skattskyldra bifreiðahlunninda, samkvæmt mati
Ríkisskattstjóra, vegna afnota ákærða af bifreiðunum OD-090 af gerðinni
Jeep Grand Cherokee, NT-107 af gerðinni Hummer HMC4, og TS-378 af
gerðinni Porsche 911, sem voru í eigu Fjárfestingafélagsins Gaums ehf.

kr.

kr.

345.904

3.279.781

Samtals: kr. 3.625.685
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B. Sundurliðun vantalinna fjármagnstekna og vangoldins fjármagnstekjuskatts

a. Vantalinn söluhagnaður vegna sölu ákærða á hlutabréfum í Baugi hf.
árið 1999 með því að stofnverð bréfanna var tilgreint of hátt í skattframtali
ákærða og söluhagnaður þeirra var að sama skapi vantalinn. Tekjufærslu
söluhagnaðarins er frestað um tvenn áramót, sbr. 7. mgr. 17. gr. laga nr.
75/1981.

kr. 7.942.364

b. Vantaldar tekjur af hlutareign ákærða í Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf.
sem hann fékk greiddar 12. janúar 2001.

kr. 59.200.000

Stofn til útreiknings fjármagnstekjuskatts: kr. 67.142.364

Vangoldinn fjármagnstekjuskattur 10% kr. 6.714.236

5. Tekjuárið 2002 vantalið á skattframtali 2003

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2003 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 5.186.031 og fjármagnstekjur sínar um samtals kr.
70.348.204 og hafa með því komið sér undan greiðslu tekjuskatts, útsvars og sérstaks tekjuskatts
að fjárhæð kr. 2.357.051 og fjármagnstekjuskatts að fjárhæð kr. 7.034.820, sem sundurliðast
nánar með eftirgreindum hætti:

A. Sundurliðun vantalinna tekna

a. Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf. á iðgjaldi af líftryggingu
ákærða.

kr. 375.675

b. Vantaldar tekjur í formi skattskyldra bifreiðahlunninda, samkvæmt mati
Ríkisskattstjóra, vegna afnota ákærða af bifreiðunum OD-090 af gerðinni
Jeep Grand Cherokee, NT-107 af gerðinni Hummer HMC4 og TS-378 af
gerðinni Porsche 911, sem voru í eigu Fjárfestingafélagsins Gaums ehf.

kr. 4.810.356

Samtals: kr. 5.186.031

Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar: kr. 5.186.031

Tekjuskattur, skattprósenta 25,75: kr. 1.335.403

Útsvar, útsvarsprósenta 12,70: kr. 658.626

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta. 7,0: kr. 363.022

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 2.357.051

B. Sundurliðun vantalinna fjármagnstekna og vangoldins fjármagnstekjuskatts

Vantalinn söluhagnaður vegna sölu ákærða á hlutabréfum í Baugi hf. árið
2002, með því að stofnverð bréfanna var tilgreint of hátt í skattframtali
ákærða og söluhagnaður þeirra var að sama skapi vantalinn.

kr. 70.348.204

Vangoldinn fjármagnstekjuskattur 10% kr. 7.034.820
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II. Á hendur Tryggva Jónssyni vegna eigin skattskila
Fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum, með því að hafa skilað röngum skattframtölum á
árunum 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 þar sem hann vantaldi tekjur sínar sem skattskyldar eru
samkvæmt 1. tölulið A-liðar 7. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, sbr. áður lög nr. 75/1981 um
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 19. og 21. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga, og hafa
þannig komið sér undan greiðslu tekjuskatts, útsvars og sérstaks tekjuskatts framangreind ár
samtals að fjárhæð kr. 13.277.400, og sundurliðast eftir árum sem hér greinir:

1. Tekjuárið 1998 vantalið á skattframtali 1999

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 1999 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 5.000.000 og hafa með því komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, sérstaks tekjuskatts og útsvars að fjárhæð kr. 2.282.500, sem sundurliðast nánar með
eftirgreindum hætti:

Sundurliðun vantalinna tekna

Vantaldar tekjur í formi starfstengdrar upphafsgreiðslu frá Baugi hf., innt
af hendi 31.12.1999.

kr. 5.000.000

Samtals: kr. 5.000.000

Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar:
kr. 5.000.000

Tekjuskattur, skattprósenta 27,41:
kr. 1.370.500

Útsvar, útsvarsprósenta 11,24:
kr. 562.000

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta  7,0:
kr. 350.000

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 2.282.500

2. Tekjuárið 1999 vantalið á skattframtali 2000

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2000 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 18.957.724 og hafa með því komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, sérstaks tekjuskatts og útsvars að fjárhæð kr. 8.606.807, sem sundurliðast nánar með
eftirgreindum hætti:

Sundurliðun vantalinna tekna

a. Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf. á iðgjaldi af líftryggingu
ákærða.

kr. 157.724

b. Vantaldar tekjur af nýtingu kaupréttar á hlutabréfum í Baugi hf. sem
ákærði öðlaðist vegna starfa fyrir félagið og greiddar voru í júlí 1999.

kr. 18.800.000

Samtals: kr. 18.957.724
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Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar: kr. 18.957.724

Tekjuskattur, skattprósenta 26,41: kr. 5.006.735

Útsvar, útsvarsprósenta 11,99: kr. 2.273.031

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta 7,0: kr. 1.327.041

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 8.606.807

3. Tekjuárið 2000 vantalið á skattframtali 2001

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2001 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 5.034.227 og hafa með því komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, sérstaks tekjuskatts og útsvars að fjárhæð kr. 2.285.539, sem sundurliðast nánar með
eftirgreindum hætti:

Sundurliðun vantalinna tekna

a. Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf. á iðgjaldi af líftryggingu
ákærða.

kr. 34.227

b.  Vantaldar tekjur í formi launauppbótar, „bónusgreiðsla“, frá Baugi hf.
innt af hendi 31.03.2000.

kr. 5.000.000

Samtals: kr. 5.034.227

Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar: kr. 5.034.227

Tekjuskattur, skattprósenta 26,41: kr. 1.329.539

Útsvar, útsvarsprósenta 11,99: kr. 603.604

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta 7,0: kr. 352.396

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 2.285.539

4. Tekjuárið 2001 vantalið á skattframtali 2002

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2002 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 103.096 og hafa með því komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, sérstaks tekjuskatts og útsvars að fjárhæð kr. 47.197, sem sundurliðast nánar með
eftirgreindum hætti:

Sundurliðun vantalinna tekna

Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf. á iðgjaldi af líftryggingu
ákærða. kr. 103.096
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Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar: kr. 103.096

Tekjuskattur, skattprósenta 26,08: kr. 26.887

Útsvar, útsvarsprósenta 12,70: kr. 13.093

Sérstakur tekjuskattur skattprósenta, 7,0: kr. 7.217

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 47.197

5. Tekjuárið 2002 vantalið á skattframtali 2003

Með því að vantelja á skattframtali sínu árið 2003 launatekjur sínar og skattsstofn til útreiknings
tekjuskatts og útsvars um samtals kr. 121.799 og hafa með því komið sér undan greiðslu
tekjuskatts, sérstaks tekjuskatts og útsvars að fjárhæð kr. 55.357, sem sundurliðast nánar með
eftirgreindum hætti:

Sundurliðun vantalinna tekna

Vantaldar tekjur vegna greiðslu Baugs hf. á iðgjaldi af líftryggingu
ákærða. kr. 121.799

Sundurliðun útreiknings vangoldins tekjuskatts og útsvars

Vantaldar tekjur samkvæmt niðurstöðu rannsóknar: kr. 121.799

Tekjuskattur, skattprósenta 25,75: kr. 31.363

Útsvar, útsvarsprósenta 12,70: kr. 15.468

Sérstakur tekjuskattur, skattprósenta, 7,0: kr. 8.526

Vangoldinn tekjuskattur og útsvar samtals: kr. 55.357

III. Brot framin í rekstri Baugs hf. (síðar Baugs Group hf.)
Á hendur ákærða Jóni Ásgeiri sem framkvæmdastjóra Baugs hf. frá 2. júlí 1998 til 30. maí 2002
og ákærða Tryggva sem framkvæmdastjóra Baugs Group hf. frá 30. maí 2002 og Baugi Group
hf. vegna eftirtalinna brota sem framin voru í rekstri félagsins:

1. Á hendur ákærða Jóni Ásgeiri og Baugi Group hf. fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum með
því að hafa á árunum 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002, skilað röngum skilagreinum staðgreiðslu
opinberra gjalda fyrir félagið, sem þá hét Baugur hf., þar sem greidd laun og skilaskyld
staðgreiðsla voru vantalin og hafa látið undir höfuð leggjast að halda eftir og standa ríkissjóði skil
á staðgreiðslu opinberra gjalda, í samræmi við fyrirmæli í III. kafla laga um staðgreiðslu
opinberra gjalda nr. 45/1987, vegna launagreiðslna, afhendingar á bifreið og húsgögnum auk
greiðslna félagsins á líftryggingariðgjaldi í þágu ákærða Jóns Ásgeirs og þriggja annarra
stjórnenda og starfsmanna þess, en samtals námu hin vantöldu laun kr. 27.631.277 og vangoldin
staðgreiðsla opinberra gjalda samtals kr. 10.633.204, og sundurliðast sem hér greinir:
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Greiðslutímabil: Vantaldar
launagreiðslur:

Vangoldin
staðgreiðsla:

Árið 1998
Nóvember kr. 65.277 kr. 25.471
Desember kr. 5.000.000 kr. 1.951.000

kr. 5.065.277 kr. 1.976.471

Árið 1999
Mars kr. 66.811 kr. 25.615
Júní kr. 5.100.000 kr. 1.955.340
September kr. 129.568 kr. 49.676
Október kr. 26.074 kr. 9.997
Nóvember kr. 25.548 kr. 9.795
Desember kr. 7.307.767 kr. 2.801.798

kr. 12.655.768 kr. 4.852.221

Árið 2000
Janúar kr. 25.396 kr. 9.744
Febrúar kr. 24.511 kr. 9.405
Mars kr. 5.024.292 kr. 1.927.821
Apríl kr. 24.159 kr. 9.270
Maí kr. 23.730 kr. 9.105
Júní kr. 24.155 kr. 9.268
Júlí kr. 25.064 kr. 9.617
Ágúst kr. 24.899 kr. 9.554
September kr. 34.915 kr. 13.397
Október kr. 4.024.881 kr. 1.544.347
Nóvember kr. 59.535 kr. 22.844
Desember kr. 26.274 kr. 10.081

kr. 9.341.811 kr. 3.584.453

Árið 2001
Janúar kr. 27.364 kr. 10.606
Febrúar kr. 27.592 kr. 10.695
Mars kr. 27.307 kr. 10.584
Apríl kr. 152.211 kr. 58.997
Júní kr. 30.544 kr. 11.839
Júlí kr. 29.721 kr. 11.520
Ágúst kr. 30.575 kr. 11.851
September kr. 30.644 kr. 11.878
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Október kr. 31.218 kr. 12.100
Desember kr. 61.824 kr. 23.963

kr. 449.000 kr. 174.033

Árið 2002
Janúar kr. 30.072 kr. 11.590
Febrúar kr. 30.072 kr. 11.590
Mars kr. 30.072 kr. 11.590
Apríl kr. 29.205 kr. 11.256

kr. 119.421 kr. 46.026

Samtals: kr. 27.631.277 kr. 10.633.204

2. Á hendur ákærða Tryggva og Baugi Group hf. fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum með því
að hafa á árinu 2002, skilað röngum skilagreinum staðgreiðslu opinberra gjalda fyrir félagið þar
sem greidd laun og skilaskyld staðgreiðsla voru vantalin og hafa látið undir höfuð leggjast að
halda eftir og standa ríkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda, í samræmi við fyrirmæli í III.
kafla laga um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987, vegna launagreiðslna og greiðslna
félagsins á líftryggingariðgjöldum vegna ákærða Tryggva og tveggja annarra stjórnenda og
starfsmanna þess, en samtals námu hin vantöldu laun kr. 8.400.620 og vangoldin staðgreiðsla
opinberra gjalda samtals kr. 3.237.598, og sundurliðast sem hér greinir:

Greiðslutímabil: Vantaldar
launagreiðslur:

Vangoldin
staðgreiðsla:

Árið 2002
Maí kr. 195.429 kr. 75.318
Júní kr. 8.028.617 kr. 3.094.229
Júlí kr. 28.262 kr. 10.892
Ágúst kr. 28.293 kr. 10.904
September kr. 29.468 kr. 11.357
Október kr. 28.711 kr. 11.065
Nóvember kr. 61.840 kr. 23.833

Samtals: kr. 8.400.620 kr. 3.237.598
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IV. Brot framin í rekstri Fjárfestingafélagsins Gaums ehf.
Á hendur ákærða Jóni Ásgeiri sem starfandi framkvæmdastjóra Fjárfestingafélagsins Gaums ehf.
til 27. ágúst 1999, og stjórnarmanni þess og ákærðu Kristínu sem framkvæmdastjóra félagsins
frá 27. ágúst 1999 og stjórnarmanni þess og Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf.  vegna eftirtalinna
brota sem framin voru í rekstri félagsins:

1. Á hendur ákærðu Jóni Ásgeiri og Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf. fyrir meiri háttar brot gegn
skattalögum með því að hafa á árinu 1999, skilað röngum skilagreinum staðgreiðslu opinberra
gjalda fyrir félagið þar sem greidd laun og skilaskyld staðgreiðsla voru vantalin og hafa látið
undir höfuð leggjast að halda eftir og standa ríkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda, í
samræmi við fyrirmæli í III. kafla laga um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987, vegna
launagreiðslna og bifreiðahlunninda til starfsmanns félagsins, en samtals námu hin vantöldu laun
kr. 1.038.875 og vangoldin staðgreiðsla opinberra gjalda samtals kr. 398.305, og sundurliðast
sem hér greinir:

Greiðslutímabil: Vantaldar
launagreiðslur:

Vangoldin
staðgreiðsla:

Árið 1999
Janúar kr. 67.500 kr. 25.880
Febrúar kr. 157.500 kr. 60.386
Mars kr. 123.350 kr. 47.292
Maí kr. 361.700 kr. 138.676
Júní kr. 124.200 kr. 47.618
Júlí kr. 204.625 kr. 78.453

Samtals: kr. 1.038.875 kr. 398.305

2. Á hendur ákærðu Kristínu og Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf. fyrir meiri háttar brot gegn
skattalögum með því að hafa á árunum 1999, 2000, 2001 og 2002 skilað röngum skilagreinum
staðgreiðslu opinberra gjalda fyrir félagið þar sem greidd laun og skilaskyld staðgreiðsla voru
vantalin og hafa látið undir höfuð leggjast að halda eftir og standa ríkissjóði skil á staðgreiðslu
opinberra gjalda, í samræmi við fyrirmæli í III. kafla laga um staðgreiðslu opinberra gjalda nr.
45/1987, vegna skattskyldrar nýtingar ákærða Jóns Ásgeirs af bifreiðum í eigu félagsins og
greiðslna launa og bifreiðahlunninda og annarra hlunninda til starfsmanns félagsins, en samtals
námu hin vantöldu laun kr. 71.050.925 og vangoldin staðgreiðsla opinberra gjalda samtals kr.
27.515.602, og sundurliðast sem hér greinir:
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Greiðslutímabil: Vantaldar
launagreiðslur:

Vangoldin
staðgreiðsla:

Árið 1999
Ágúst kr. 28.675 kr. 10.994
September kr. 500.350 kr. 191.834
Október kr. 28.675 kr. 10.994
Nóvember kr. 208.100 kr. 79.786
Desember kr. 299.675 kr. 114.895

kr. 1.065.475 kr. 408.503

Árið 2000
Janúar kr. 79.025 kr. 30.322
Febrúar kr. 447.674 kr. 171.772
Mars kr. 106.975 kr. 41.046
Apríl kr. 318.524 kr. 122.218
Maí kr. 106.975 kr. 41.046
Júní kr. 225.524 kr. 86.534
Júlí kr. 106.975 kr. 41.046
Ágúst kr. 106.975 kr. 41.046
September kr. 207.424 kr. 79.589
Október kr. 106.975 kr. 41.046
Nóvember kr. 103.524 kr. 39.722
Desember kr. 106.975 kr. 41.046

kr. 2.023.545 kr. 776.433

Árið 2001
Janúar kr. 59.305.676 kr. 22.986.880
Febrúar kr. 95.449 kr. 36.996
Mars kr. 105.676 kr. 40.960
Apríl kr. 185.076 kr. 71.735
Maí kr. 208.359 kr. 80.760
Júní kr. 247.599 kr. 95.969
Júlí kr. 445.827 kr. 172.803
Ágúst kr. 445.827 kr. 172.803
September kr. 431.445 kr. 167.228
Október kr. 445.827 kr. 172.803
Nóvember kr. 431.445 kr. 167.228
Desember kr. 445.827 kr. 172.803

kr. 62.794.033 kr. 24.338.968
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Árið 2002
Janúar kr. 441.796 kr. 170.268
Febrúar kr. 416.784 kr. 160.629
Mars kr. 461.440 kr. 177.839
Apríl kr. 446.555 kr. 172.102
Maí kr. 461.440 kr. 177.839

Júní kr. 446.555 kr. 172.102
Júlí kr. 461.440 kr. 177.839
Ágúst kr. 461.440 kr. 177.839
September kr. 446.555 kr. 172.102
Október kr. 411.922 kr. 158.755
Nóvember kr. 350.137 kr. 134.943
Desember kr. 361.808 kr. 139.441

kr. 5.167.872 kr. 1.991.698

Samtals: Kr. 71.050.925 Kr. 27.515.602

3. Á hendur ákærðu Kristínu og Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf. fyrir meiriháttar brot gegn
skattalögum með því að hafa skilað röngu skattframtali fyrir Fjárfestingafélagið Gaum ehf.
gjaldaárið 2001, vegna 2000, þar sem tekjur félagsins, sem skattskyldar eru samkvæmt B-lið 7.
gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, sbr. áður lög nr. 75/1981, voru rangfærðar sem hér segir;

a) með því að vantelja til tekna söluhagnað af viðskiptum félagsins með hlutabréf í Baugi
hf. á árinu 2000, um kr. 916.105.197, og
b) með því að oftelja til gjalda í bókhaldi og skattframtali vaxtagjöld að fjárhæð kr.
15.700.075.

4. Á hendur ákærðu Kristínu og Fjárfestingafélaginu Gaumi ehf. fyrir meiriháttar brot gegn
skattalögum með því að hafa skilað röngu skattframtali fyrir Fjárfestingafélagið Gaum ehf. fyrir
gjaldaárið 2003, vegna ársins 2002, þar sem oftalin var til gjalda niðurfærsla hlutabréfa í sænska
félaginu NRG Pizza AB. um kr. 74.000.000, en með þessu var tap félagsins oftalið um sömu
fjárhæð. Tapið var yfirfæranlegt til síðari ára og nýtanlegt til lækkunar hreinna tekna, sem
skattskyldar eru samkvæmt B-lið 7. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, sbr. áður lög nr. 75/1981.
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V. Brot framin í rekstri Gaums ehf.(hf.)
Á hendur ákærðu Kristínu sem framkvæmdastjóra og Jóni Ásgeiri sem starfandi
framkvæmdastjóra Gaums ehf. (hf. frá 28.09.1998), kt. 601283-0349, báðum sem
stjórnarmönnum, vegna eftirtalins brots sem framið var í rekstri félagsins:

1. Fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum með því að hafa látið undir höfuð leggjast að skila
skattframtali fyrir Gaum ehf. (hf.) gjaldaárið 1999 vegna fyrstu 6 mánaða ársins 1998, og hafa
vantalið skattskyldar tekjur félagsins um kr. 668.519.432, sem skattskyldar eru samkvæmt B-lið
7. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, sbr. áður lög nr. 75/1981, að teknu tilliti til nýtingar
heimildar til að fresta tekjufærslu á kr. 107.030.554 af söluhagnaðinum af sölu á hlutabréfum.
Söluhagnaðurinn sem samtals nam kr. 775.549.986, var af sölu félagsins á 25 % eignarhluta
Gaums ehf. í félögunum Bónus sf., Ísþori ehf. og Bónusbirgðum ehf. og 12,5 % eignarhlut í
Baugi ehf. sem gengu, ásamt peningalegri milligjöf, til greiðslu á kaupverði vegna kaupa Gaums
ehf. á 25 % hlutafjár í fyrirhuguðu félagi, Hagkaupi hf., sem síðar fékk kennitöluna 550798-2399,
samkvæmt kaupsamningi Gaums ehf. (hf.) við eigendur Hagkaupa hf., kt. 671280-0169, dags. 3.
júní 1998, og hafa með þessu komið félaginu undan greiðslu tekjuskatts að fjárhæð kr.
200.555.830.

VI. Heimfærsla til refsiákvæða

Brot ákærðu Jóns Ásgeirs, Tryggva og Kristínar teljast varða við:
1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995, sbr. einnig;

a) 1. mgr. 109. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, sbr. áður 1. mgr. 107. gr. laga nr. 75/1981, um
tekjuskatt og eignarskatt, að því er varðar, brot ákærða Jóns Ásgeirs samkvæmt I. kafla og brot
Tryggva samkvæmt II. kafla ákæru, brot ákærðu Kristínar samkvæmt 3. og 4. tölulið IV. kafla
ákæru og brot ákærðu Jóns Ásgeirs og Kristínar samkvæmt V. kafla ákæru,
b) 2. mgr. 22. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga, að því er varðar, brot ákærða Jóns
Ásgeirs samkvæmt stafliðum A, í 2. – 5. tölulið I. kafla ákæru og brot ákærða Tryggva
samkvæmt II. kafla ákæru,
c) 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. 2. gr. laga nr. 42/1995
og 1. gr. laga nr. 134/2005 að því er varðar brot ákærða Jóns Ásgeirs samkvæmt 1. tölulið III.
kafla ákæru og 1. tölulið IV. kafla ákæru, brot Tryggva samkvæmt 2. tölulið III. kafla ákæru og
brot ákærðu Kristínar samkvæmt 2. tölulið IV. kafla ákæru,

Brot Baugs Group hf. samkvæmt III. kafla ákæru teljast varða við:

d) 9. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. tilvitnuð ákvæði í c) lið
að framan,

Brot Fjárfestingafélagsins Gaums ehf. samkvæmt IV. og V. kafla ákæru teljast varða við:

e) 8. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt sbr. tilvitnuð ákvæði í a) lið að framan, að því
er varðar 3. og 4. tölulið IV. kafla ákæru,
f) 9. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, sbr. tilvitnuð ákvæði í c) lið
að framan, að því er varðar 1. og 2. tölulið IV. kafla ákæru.
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Þess er krafist að ákærðu verði dæmd til refsingar fyrir framangreind brot.

Settur Ríkislögreglustjóri í máli 006-2004-0076, Reykjavík, 18. desember 2008.
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