
sþ. 119. Tillaga til þingsályktunar [98. mál]
um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum.

Flm.: Jóhanna Sigurðardóttir, Magnús H. Magnússon, Jón Baldvin Hannibalsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni tafarlausa framkvæmd eftirtalinna verkefna íþeim
tilgangi að koma í veg fyrir skattsvik og gera alla skattheimtu ríkissjóðs skilvirkari og
hraðvirkari en nú tíðkast.
1. Að endurskoða lög um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o. fl., nr.
74/1972, með síðari breytingum, í þeim tilgangi að stofna sérdeild við sakadóm
Reykjavíkur eða sérdómstól sem fengi a. m. k. eftirtalin afbrot til meðferðar: skattsvik,
bókhaldsbrot, gjaldeyrisbrot, faktúrufalsanir, verðlagsbrot og fleiri skyld brot.

2. Að endurskoða lög um meðferð opinberra mála, nr. 73/1973, með síðari breytingum.
Sérstaklega skal athuga í því sambandi hvort hagkvæmt sé að fjölga og sérhæfa
saksóknara í ákveðnum málaflokkum eða veita öðrum aðilum eins og ríkisskattstjóra
eða skattrannsóknarstjóra ákæruvald í skattamálum.

3. Að endurskoða refsilöggjöf og refsiákvæði einstakra laga, svo sem skatta- og bókhalds-
laga, í því skyni að samræma þau og beita í auknum mæli sjálfvirkum sektarákvæðum
fyrir afmörkuð afbrot í stað tímafrekra dómsrannsókna á flóknum, umfangsmiklum
afbrotum sem leiða af sér refsivist í lengri eða skemmri tíma.

4. Að undirbúa nauðsynlegar breytingar á bókhaldslögum, nr. 51/1968, og reglugerð þar
að lútandi, sem tryggja gleggri og áreiðanlegri fylgiskjöl með skýrum upplýsingum fyrir
utanaðkomandi aðila, t. d. skattrannsóknarmenn, þar sem fram kemur nákvæmari



sundurliðun reikninga. Enn fremur að skuldbinda alla aðila til að taka í notkun tölusett
eyðublöð og reikningsform sem eru útgefin eða viðurkennd af opinberum aðilum, t. d.
skattstofum.

5. Að beita sér fyrir nauðsynlegum breytingum á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og
eignarskatt, með síðari breytingum, svo og framtalsreglum til þess að tryggja
áreiðanlegri og fjölþættari upplýsingar um fyrirtæki og einstaklinga í atvinnurekstri.
Endurskoða þarf sérstaklega í því sambandi frádrátt af tekjum af atvinnurekstri,
þ. m. t. risnukostnað, bifreiðafríðindi, launamat, afskriftir o. fl.

6. Að láta tafarlaust fara fram gagngera endurskoðun á fyrirkomulagi söluskattskerfisins
með það að markmiði að koma á skilvísara eftirliti með innheimtu söluskatts. Athugað
verði hvort hægt sé að fækka undanþágum og lækka þar með söluskatt.

7. Að beita sér fyrir aukinni hagræðingu og tölvuvæðingu við upplýsingaöflun og úrvinnslu
skattframtala og fylgiskjala.

8. Að beita sér fyrir að veitt verði stóraukið fjármagn til skattaathugana, einkum til
rannsóknardeildar ríkisskattstjóraembættisins, þannig að hægt sé að taka til ítarlegrar
rannsóknar u. þ. b. 10-20% skattframtala fyrirtækja og einstaklinga í atvinnurekstri
árlega. Eðlilegt er að skattsektarfé ríkisskattanefndar standi straum af rekstri deildar-
innar að einhverju leyti. Að öðrum kosti verður að koma til sérgreint fjármagn úr
ríkissjóði eða frá hinu almenna skatteftirliti á framtölum launþega.

Greinargerð.
Markmið þessarar tillögu er að stjórnvöld geri nú þegar átak á sviði skattrannsókna,

skatteftirlits og meðferðar ákæru- og dómsmála í skattsvikamálum í þeim tilgangi að ná betri
og markvissari tökum á skattsvikamálum og bókhaldsbrotum sem lið í því að uppræta
skattsvik í þjóðfélaginu.

Þegar til þess er litið að í skattsvikum liggur eitt hrikalegasta misréttið og ein helsta
meinsemdin í þjóðfélaginu þá er það furðulegt að ekki skuli fyrir löngu hafa verið gerðar
markvissar og skipulegar aðgerðir og úrbætur af hálfu stjórnvalda til að koma í veg fyrir
skattsvik og bókhaldsbrot. Víða í þjóðfélaginu má sjá á lífskjörum og lífsstíl manna að það er
oft hrópandi ósamræmi milli lifnaðarhátta og þess sem greitt er í sameiginlegan sjóð
landsmanna. Hlýtur það að vera siðferðileg skylda stjórnvalda að koma í veg fyrir slíkt með
öllum tiltækum ráðum og að á þessum málum verði tekið af einbeitni og fyllstu hörku.

í fyrsta lagi verður að koma í veg fyrir að skattalögin séu svo götótt að þau geti boðið
upp á skattsvik.

í öðru lagi verður að búa þannig að skattrannsóknum og skatteftirliti að hægt sé á
markvissan hátt að uppræta skattsvik og að skattstofur og skattrannsóknarstjóri fái þá
sérfræðilegu aðstoð, sem nauðsynleg er, til að halda uppi svo ströngu aðhaldi og
rannsóknum að skattsvikarar séu hvergi óhultir, og mjög hart verði tekið á hvers konar
skattsvikum og bókhaldsbrotum.

Í þriðja lagi að öll málsmeðferð skattsvikamála gangi greiðar fyrir sig en nú er raun á.
Öllum má ljóst vera að alltof lítið hefur verið gert til að uppræta skattsvik í

þjóðfélaginu. Þannig hefur það verið upplýst að undanförnu að þrjú stór, einföld
skattsvikamál hafa lónað í kerfinu í þrjú til fimm ár án þess að dómur hafi verið kveðinn upp.
Það hefur vakið athygli hversu langur tími líður frá því að rannsóknum lýkur þar til ákæra er
gefin út og þar til dómur fellur. Þá hefur verið greint frá því að í einu skattsvikamáli, sem var
vísað til ríkissaksóknara árið 1972, féll ekki dómur fyrr en tæpum níu árum síðar. Skýringar
dómara á þessum töflum virðast hreint furðulegar.

Af máli ýmissa embættismanna má ráða að vegna seinagangs í dómskerfinu hafi aðeins
fáum, tiltölulega einföldum og vel athuguðum málum, verið vísað til dómstólanna - sem



engu síður virðist taka mörg ár að fá úrskurð í. Öðrum er væntanlega vísað til
ríkisskattanefndar (áður skattsektarnefndar) sem er lokuð nefnd og viðhefur nafnleynd.
Þetta er augljós hagur hinna brotlegu og vissulega ekki til þess fallið að uppræta skattsvik,-
og stingur sannarlega í stúf við meðferð annarra afbrota í þjóðfélaginu. Afleiðing þess að
skattsvikamál eru svo seinfara í kerfinu og skattsvikamál ekki tekin fastari tökum af
stjórnvöldum en raun ber vitni er að skattsvik í hvers konar mynd virðast orðin æði útbreidd
í þjóðfélaginu.

Embættismenn tala um að það vanti pólitískan vilja til að gera átak í þessum málum.
Með þessari þingsályktunartillögu er verið að reyna á þann pólitíska vilja eða viljaleysi.

Síðan minnihlutastjórn Alþýðuflokksins sat að völdum 1979-80 hefur engin alvarleg
tilraun verið gerð til að hreyfa þessum málum á Alþingi, en þá var lagt fram frumvarp um
skattadóm og rannsókn skattsvikamála en náði ekki fram að ganga.

Þó að hafa beri í huga að langflest skattsvikamál, er upp komast, fá úrlausn hjá
skattstjórum eða ríkisskattanefnd, þá er alveg ljóst að tiltölulega mjög fá mál fyrirtækja eða
einstaklinga í atvinnurekstri fá þá rækilegu skoðun sem nauðsynleg er, eins og að yfirfara í
mun ríkara mæli bókhald og hvers konar fylgiskjöl í atvinnurekstri.

Átján manna starfslið skattrannsóknarstjóra getur ekki annast nema fáa tugi mála af
nokkurri alvöru. Það er von flutningsmanna þessarar tillögu að stjórnvöld telji það nú
tímabært að gera alvarlegt átak í því skyni að breyta almennum launamannaskatti í
sanngjarna tekjuöflunarleið fyrir samfélagið, sem verði til þess að hver og einn þjóðfélags-
þegn greiði það, sem honum ber, af sínum tekjum til samfélagslegra þarfa.


