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Persónuvemd

Efini: Umsögn um frumvarp til breytingar á lðgum um tekjuskatt og lögum um 
staðgteið8lu opinberra gjalda

Persónuvemd vísar til tölvubréfs efioahags- og skattanefndar Alþingis frá 6. mars 2009 þar sem 
óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til breytinga á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt 
og lögum nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda (þskj. 618, 366. mál, 136. löggjafarþing). 
A meðal þess sem lagt er til í frumvarpinu er að 3. mgr. 92. gr. laga nr. 90/2003, sbr. lög nr. 
164/2008, verði breytt, sbr. 5. mgr. frumvarpsins, þannig að hún hljóði svo:

„Bankar, sparisjóðir, önnur fjármálafyrirtæki og aðrir þeir aðilar skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 94/1996, 
sem taka við fjármunum til ávöxtunar, skulu ótilkvaddir veita skattyfirvöldum ókeypis og í því formi 
sem ríkisskattstjóri ákveður upplýsingar um greidda eða greiðslukræfa vexti á árinu skv. 8. gr. laga 
þessara og afdregna staðgreiðslu og innstæður á bankareikningum og hvers konar verðbréfa- og 
fjárfestingasjóðum. Sama gildir um hvers konar útlán til viðskiptamanna og vaxtagreiðslur af þeim.“

Persónuvemd telur sérstakar aðstæður í efaahagslífí þjóðarinnar kunna að gera það að verkum 
að þörf sé á jafnvíðtækri upplýsingaskyldu fjármálastofnana og maelt er fyrir um í framangreindu 
ákvæði. Stofnunin minnir hins vegar á að þó svo að á borgurunum hvfli ákveðnar skyldur, t.d. til 
greiðslu skatta, hefur það ekki nauðsynlega í för með sér að sjálfvirkur aðgangur stjómvalda að 
upplýsingum um þá fái samrýmst 71. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 8. mannréttindasáttmála Evrópu. 
I ljósi þess leggur Persónuvemd til að framangreint frumvarpsákvæði gildi aðeins til þriggja ára, 
enda kunna aðstæður að hafa breyst að þeim tíma liðnum þannig að jafavíðtækur aðgangur að 
upplýsingum um borgarana og ákvæðið mælir fyrir um sé ekki lengur nauðsynlegur.
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Þetta má gera með því að bæta við lög nr. 90/2003 nýju ákvæði til bráðabirgða sem yrði þá nr. 
IX, svohljóðandi: „Akvæði 3. mgr. 92. gr. fellur úr gildi 1. apríl 2012.“

Að öðm leyti gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst 
f.h. forstjóra Persónuvemdar

2


