
Nd. 439. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga [237. mál]
um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33 17. júní 1944.

Flm.: Matthías Á. Mathiesen, Geir Hallgrímsson, Halldór Blöndal.

1. gr.
77. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo:
Skattamálum skal skipa með lögum.
Hvorki má setja íþyngjandi reglur um skatta á tekjur eða eignir liðins árs né afturvirk ar

og íþyngjandi reglur um breytta eða nýja skattstofna.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á síðasta þingi og fylgdi því þá greinargerð þar sem sagði:
"Í frumvarpi þessu er lagt til, að nýrri málsgrein verði bætt við 77. gr. stjórnarskrárinn-

ar, en greinin er nú aðeins ein mgr., samhljóða fyrri mgr. 1. gr. þessa frumvarps. Með nýrri
mgr., síðari mgr. fyrstu greinar frv., er stefnt að því að auka réttaröryggi á sviði skattamála
og setja sem gleggstar skorður við því, að afturvirk og íþyngjandi ákvæði séu sett um skatta á
tekjur og eignir. Slík ákvæði geta valdið skattþegnum - bæði mönnum og ópersónulegum
skattgreiðendum - verulegum erfiðleikum, ekki síst þegar gerðar hafa verið ráðstafanir um
fjármál í réttmætu trausti þess, að skattlagning á tekjur og eignir verði í samræmi við
þágildandi löggjöf.

Frá fjárlögum ríkisins og fjárhagsáætlunum sveitarfélaga er eigi unnt að ganga fyrr en
um það leyti sem þeim er ætlað að taka gildi, oftast skömmu fyrir eða um áramót. Þá fyrst
liggja fyrir upplýsingar um tekjuþörf ríkis og sveitarfélaga. Af þessum sökum hefur það lengi
tíðkast, að skattvísitala hefur verið ákvörðuð í fjárlögum seint á skattárinu, þ. e. árinu sem
tekna eða eigna hefur verið aflað. Ekki þykir að svo komnu máli fært að gera tillögu um að
banna með stjórnarskrárákvæði að hafa þennan hátt á. Hitt verður að teljast réttmætt, að
bannað verði með stjórnarskrárákvæði, að settar séu reglur um íþyngjandi skatta á tekjur og
eignir árs, sem liðið er, þegar ákvæðið tekur gildi. Slík skattlagning hefur að vísu átt sér stað,
einkum þegar verulegir erfiðleikar hafa verið í efnahagsmálum og ríkisfjármálum, en með
því sýnist of langt gengið í skattheimtu. Af ýmsum hefur þessi skattlagning verið vefengd og
talin andstæð stjórnarskránni, og dregur flutningur þessa frv. ekki úr þeirri skoðun. Frá því



hefur verið skýrt, að þetta álitaefni verði borið undir dómstóla vegna bráðabirgðalaga um
kjaramál, nr. 96/1978. Nauðsynlegt er að gera þá stjórnarskrárbreytingu, sem lagt er til í
þessu frv., hverning svo sem slíku dómsmáli lyktar.

Verulegum erfiðleikum er bundið að orða stjórnarskrárákvæði til að setja skorður við
setningu afturvirkra og íþyngjandi reglna um skatta. því þótti gleggst að lýsa óheimilt að
breyta skatthlutföllum á tekjur og eignir árs, sem liðið er, ef þær reglur eru skattþegni
óhagkvæmar. Hins vegar er ekki lagt til að banna að setja slíkar reglur á skattárinu og
ákveða þar með skatt á tekjur og eignir, sem aflað hefur verið fyrr á því sama ári.

Það verður að teljast sérstaklega bagalegt, ef afturvirk og íþyngjandi ákvæði breyta
skattstofni eða ákveðanýjan, t. d. lýsa óheimilt að draga viðhalds kostnað íbúðar skattþegns
frá tekjum, þó að slíkt hafi verið heimilt, þegar ráðist var í dýra viðgerð. Af þeim sökum er
skv. síðari hluta 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins lagt til að óheimilt verði að breyta skattstofni eða
lögfesta nýjan með afturvirkri og íþyngjandi breytingu frá gildandi lögum.

Í 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins er einungis vikið að tekju- og eignarsköttum, enda er mest
þörf á reglum, sem koma í veg fyrir afturvirkni ákvæða um þá. Vissulega geta þó fleiri
ákvarðanir valdið erfiðleikum, t. d. tollabreytingar, sem gerðar eru eftir að greiðandi hefur
gert tilteknar ráðstafanir, en áður en tollur er greiddur. Torvelt sýnist þó að móta stjórnar-
skrárákvæði, sem bæði eru sanngjörn og framkvæmanieg, um þetta og hliðstæð atriði. Með-
an nothæf tillaga um slík stjórnarskrárákvæði kemur ekki fram, verður því að treysta því, að
hóflega verði með lagasetningu að því staðið.

Í 2. mgr. 1. gr. er talað um "reglur", og er með því stefnt að því, að ákvæðið gildi bæði
um lagareglur, sem Alþingi setur, og um hvers konar reglur, sem stjórnvöld kunna að setja á
grundvelli laga, hvort sem þau stjórnvöld eru ráðuneyti, skattayfirvöld eða sveitarstjórnir."

Eins og getið er hér að framan var þegar ljóst eftir setningu bráðabirgðalaganna í
september 1978, þar sem ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar beitti afturvirkri skattheimtu, að
leitað 'yrði úrskurðar dómstóla um lögmæti þeirrar lagasetningar.

Fyrir skömmu var kveðinn upp dómur í Hæstarétti í einu slíku máli og er sá dómur
athyglisverður fyrir margra hluta sakir.

Ágreiningur varð í Hæstarétti við úrlausn þessa máls. Þríklofnaði dómurinn og minnsti
meiri hluti dómsins, þrír hæstaréttardómarar, taldi að ekki væri, eins og í forsendum dómsins
segir, "alveg næg ástæða til að telja þetta varða ógildi lagaákvæða þeirra sem hér skipta
máli", þótt áður hafi verið tekið fram, að "slík vinnubrögð af löggjafarvaldsins hálfu verði að
teljast mjög varhugaverð.

Það er Ijóst mál af niðurstöðu þessa dóms, að meiri óvissa ríkir í þessum málum nú en
áður. Er því ástæða til að undirstrika nauðsyn þess, að Alþingi móti réttarreglur, sem taki af
öll tvímæli í þessum efnum, og skorður verði settar við afturvirkni íþyngjandi skattaákvæða.
Með því er skapað nauðsynlegt öryggi á sviði skattamála."


