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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytíng á lögum ur. 135/2008, um embætti 
sérstaks saksöknara, 754. mál.

Skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur borist tölvupóstur írá allsherjamefnd, 11. maí 2011, þar 
sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 135/2008, um embætti 
sérstaks saksóknara, þingskjal 1306, 754. mál. Af því tilefni er allsherjarnefnd Alþingis látin í 
té svohljóðandi

u m s o g n

í 1. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að embætti sérstaks saksóknara skuli rannsaka grun 
um „alvarleg brot “ gegn m.a. 262, gr. alm. hgl. í sömu grein er jafnframt gert ráð fyrir að 
embættið rannsaki „alvarleg brot gegn skatta~ og tollalögum Þá er gert ráð fyrir því að
grunur um Önnur brot er teljist „alvarleg, óvenjuleg eða skiputögð jjármunábrot “ sem 
tengjast „atvinnurekstri eða verslun og viðskiptum “ sæti jafnframt rannsókn hjá embætti 
sérstaks saksóknara.

Undir 262. gr. alm. hgl. falla meiriháttar brot “ gegn tilteknum ákvæðum nafngreindra 
skattalaga, laga um bökhald og laga um ársreikninga, sbr. 1. og 2. mgr.. lagarma. í 3. mgr. 
nefndrar 262. gr. er svo skiigreint hvaða verknaður teljist vera meiriháttar brot í skilningi 1. 
og 2. mgr. Ekki er Ijóst hvað felst í orðunum „alvarleg brot “ gegn 262. gr. alm. hgl. í 1, gr. 
frumvarpsins þegar litið er til orðanna „meiriháttar brot “ í nefndri 262. gr. alm. hgl. Sé 
ætlunin að undir 1. gr. frumvarpsins falli rannsókn á meiriháttar brotum gegn skattalögum er 
orðunum „alvarleg brot “ og „alvarleg brot gegn skatta/.../lögum “ ofaukið í textanum.

Engar leiðbeiningar er að fmna í athugasemdum frumvarpsins hvað átt sé við með orðunum „ 
alvarleg, övenjuleg eða skipulögð jjármunábrot “ en um mjög matskennd og óljós orð er að 
ræða. Þá er ekki Ijóst hvort sú háttsemi sem þama getur fallið undir taki einvörðungu til brota 
á öðrum lögum en talin eru upp í ákvæðinu og taki þar af leiðandi ekki til brota gegn 
skattalögum sem að öðrum kosti gætu fallið undir þessa lýsingu.

Framangreind 1. gr. frumvarpsins virðist vera tekin beint upp úr 2. gr. reglugerðar nr. 
804/2007, um rannsókn og sáksókn efnahagsbrota. Er æskilegt að orðalag sé skýrar en þar 
kemur fram, sbr. framanritað.
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í ákvæði framvarpsins til bráðabirgða er gert ráð fyrir að skipuð verði nefnd sérfróðra manna 
til að endurskoða skipulag og tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum og gera 
tillögur að heildarskipulagi slíkra rannsókna innan einnar stofnunar. Segir í athugasemdunum 
að tilgangur þess sé að gera rannsóknir skilvirkari og markvissari og tryggja sem besta 
nýtingu Qármuna sem ætlaðir eru í þessu skyni.

í athugasemdum frumvarpsins er vegna þessa vísað til stjómsýsluúttektar ríkisendurskoðunar 
á embætti ríkislögreglustjórans frá árinu 2006. Segir í athugasemdunum að þar hafi 
ríkisendurskoðun bent á atriði sem mættu verða tii þess að ráða bót á því hversu langan tíma 
rannsókn efnahagsbrotamála tekur og draga úr tvíverknaði.

Tilnefnd vísun til skýrslu ríkisendurskoðunar er vísun til umfjöllunar skýrslunnar um 
tilhögun rannsóknar og saksóknar skattalagabrota, en skattalagabrot er langstærsti einstaki 
málaflokkurinn sem sætir ákærumeðferð hjá efhahagsbrotadeild ríkislögreglustjórans. Vísar 
skattrannsóknarstjóri málum þangað þar sem grunur er uppi um meiriháttar brot gegn 
skattalögum, sbr. 262. gr. alm. hgl að lokinni rannsókn skattrannsóknarstjóra á ætluðum 
brotum. Athugasemdir ríkisendurskoðunar lúta að því óhagræði sem í því felst að rannsókn 
máls sé endurtekin hjá efnahagsbrotadeild í kjölfar rannsóknar skattrannsóknarstjóra. Teiur 
ríkisendurskoðun að í því felist tvíverknaður sem leiði til lengri málsmeðferðartíma að 
óþörfu, enda lúti rannsóknir skattrannsóknarstjóra sömu grundvallarreglum opinbers réttarfars 
og rannsóknir iögreglu. (bls. 74-75 í skýrslu ríkisendurskoðunar).

Ríkisendurskoðun leggur til tvær leiðir í skýrslunni til að koma í veg fyrir þennan tvíverknað 
og stuðla að styttri málsmeðferðartíma vegna skattalagabrota. Annars vegar að 
skattrannsóknarstjóri beini máli til efnahagsbrotadeildar jafnskjótt og ljóst er að um 
meiriháttar brot er að ræða. Hins vegar að færa ákæruvald vegna skattalagabrota til 
skattrannsóknarstjóra. Næði slíkt ákæruvald til mála þar sem eingöngu væri grunur um brot á 
skatta- og/eða bókhaldslögum en ekki um annars konar brot (bls. 75 í skýrslunni).

í athugasemdum með íagafrumvarpinu eru færð sem rök fyrir því að færa verkefni 
efnahagsbrotadeildar til embættis sérstaks saksóknara að samsvörun sé með þeim málum sem 
rannsökuð eru hjá embættunum tveimur. Vegna þessa er ástæða til að taka fram að brot gegn 
skattalögum hafa hingað til sætt meðferð hjá efnahagsbrotadeild einvörðungu og þá í kjölfar 
rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra. Reyndin hefur því ekki verið sú að rannsókn 
skattalagabrota hafi farið fram hjá bæði efnahagsbrotadeild og sérstökum saksóknara. Verði 
frumvarpið að lögum mun það því ekki leiða til þess að meðferð skattalagabrota verði 
sameinuð á einum stað en hafl áður verið á tveimur, heldur hitt að í stað þess að málin sæti 
meðferð hjá efhahagsbrotadeild verði sú meðferð hjá sérstökum saksóknara.

Fari fram úttekt á tilhögun rannsóknar og saksóknar efnahagsbrota, eins og lagt er upp með 
telur skattrannsóknarstjóri æskilegt að slíkri úttekt verði ætlað að fara yfir fyrirkomulag 
rannsóknar og saksóknar í heild sinni, án þess að sú niðurstaða verði gefm fyrirfram að þeim 
verkefnum verði best fyrirkomið með sameiningu allra rannsókna innan einnar stofnunar, eins
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og virðist vera gert ráð fyrir í frumvarpinu.

Rannsókn skattalagabrota krefst sérþekkingar á skattalögum og skattframkvæmd. Eins og 
rannsókn annarra efnahagsbrota getur málsmeðferðatími oft á tíðum verið langur. Er 
mikilvægt að sá máísmeðferðatími sé ekki lengri en nauðsyn stendur til, enda um 
grundvallarréttindi að ræða sem m.a. eru varin af Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 6. gr. 
laga nr. 62/1994. Sá tvíverknaður sem viðhafður er við rannsóknir skattalagabrota er óþaríxir 
og Íeiðir til lengri málsmeðferðartíma en þörf er á, auk annars óhagræðis íyrir þann sem 
rannsókn sætir. Á þetta hefur verið bent í tilvitnaðri skýrslu ríkisendurskoðunar og jafnframt á 
leiðir til úrbóta. Tilfærsla verkefna samkvæmt frumvarpinu felur í sér áframhald á þeim 
tvíverknaði sem gagnrýndur hefur verið.

Virðingarfyllst, 

Bryndís Kristjánsdóttir


