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Alþingi 
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komudagur 28.6.2013

Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
almannatryggingar nr. 100/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 - 25. 
mál., þskj. 40

Ríkisskattstjóri hefur þann 26. júní 2013 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál.

Akvæði d-liðar 2. gr. frumvarpsins kveður á um að Tryggingastofnun ríkisins sé heimilt, að 
fengnu skriflegu samþykki umsækjanda og greiðsluþega að afla nauðsynlegra upplýsinga um 
tekjur umsækjanda og greiðsluþega hjá m.a. skattyfirvöldum. Þá er í g-lið 2. gr. frumvarpsins 
lagt til það nýmæli að skattyfirvöldum beri að veita Tryggingastofnun upplýsingar að því 
marki sem þær teljast nauðsynlegar svo að unnt sé að framfylgja lögunum.

Að mati ríkisskattstjóra er ákveðin mótsögn í frumvarpinu þar sem upplýsingaöflun 
Tryggingastofnunar á annars vegar að byggja á upplýstu samþykki skjólstæðinga 
stofnunarinnar og svo hins vegar á óskoruðum rétti Tryggingastofnunar til að afla allra 
upplýsinga sem stofnunin metur nauðsynlegar svo að framkvæmd laganna sé rétt.

Ríkisskattstjóri bendir á að rík þagnarskylda hvílir á starfsmönnum skattyfirvalda sbr. 117. gr. 
laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Skylda ríkisskattstjóra til að afhenda öðru stjómvaldi 
upplýsingar brýtur þannig gegn þeirri trúnaðar- og þagnarskyldu sem á starfsmenn 
skattyfirvalda er lögð samkvæmt tilvitnuðu ákvæði tekjuskattslaga.

Sá ríki réttur sem skattyfirvöld hafa til upplýsingaöflunar hvílir á þeim rökum að tryggja verði 
skattyfirvöldum rétt til að sannreyna álagningu þeirra skatta og gjalda sem þeim er falið að 
leggja á og sinna efitirliti. Afhending upplýsinga til skattyfirvalda er því undir þeim 
formerkjum að þær verði notaðar til að tryggja rétta álagningu skatta og gjalda. Þeir sem yfír 
upplýsingunum búa og er gert að standa skil á þeim til skattyfirvalda standa í þeirri trú að 
upplýsingunum sé eingöngu ætlað þetta hlutverk en ekki að þær verði jafnframt notaðar til 
einhvers annars án þess að sá sem upplýsingamar varði hafi gefið samþykki sitt til þess. 
Ríkisskattstjóri efast þannig um lagalegar forsendur þess að lofa trúnaði og þagnarskyldu í 
einum lögum og aflétta svo þeim skyldum í annarri og óskyldri löggjöf.

Framangreindu til viðbótar bendir ríkisskattstjóri á að á 127. löggjafarþingi (2001-2002) var 
lagt fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar, lögum um 
félagslega aðstoð, lögum um málefni aldraðra, lögum um heilbrigðisþjónustu og 
sóttvamarlögum, sbr. þskj. 510 - 359. mál. í 17. gr. þess frumvarps varð gerð tillaga um að

http://www.rsk.is
mailto:rsk@rsk.is


RÍKISSKATTSTJÓRI

breyta 47. gr. þágildandi almannatryggingalaga nr. 117/1993 þannig að Tryggingastofnun 
hefði rétt á að afla allra nauðsynlegra gagna um tekjur umsækjanda og bótaþega hjá 
skattyfirvöldum. í nefndaráliti heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis, sbr. þskj. 1166 
(127. löggjafarþing 2001-2002) kemur eftirfarandi fram:

„Hér vegast á þö rf Tryggingastofnunarfyrir greiðan aðgang að tekjuupplýsingum þannig 
unnt sé að greiða bætur í samrœmi við efni laganna og réttur skjólstœðinga hennar til 
friðhelgi einkalífs og persónuverndar. Sá munur er þó á að upplýsingar um tekjur teljast 
ekki til svokallaðra viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 8. tölul. 2. gr. laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, en upplýsingar um heilsuhagi falla í þann 
flokk.
Til að sœtta framangreind sjónarmið gerir nefndin tillögu um að aðgangur 
Tryggingastofnunar að tekjuupplýsingum, án milligöngu bótaþega, verði bundinn því 
skilyrði að fyrir liggi samþykki þess sem gögnin varða og jafnframt að þess sé gœtt við 
meðferð persónuupplýsinga sem aflað er á þennan hátt að uppfyllt séu skilyrði laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þetta felur í sér að fá i Tryggingastofnun 
ekki slíkt samþykki bótaþega eða maka hans, e f við á, er henni ekki heimilt að afla 
tekjuupplýsinga milliliðalaust frá  skattyfirvöldum eða öðrum. Þetta felur jafnframt í sér 
að kjósi bótaþegi eða maki hans að veita ekki slíkt samþykki þá hvílir sú skylda á 
viðkomandi að koma nauðsynlegum upplýsingum til skila með eigin hendi innan þeirra 
tímamarka sem Tryggingastofnun ákveður hverju sinni. “

í samræmi við ofangreint bendir ríkisskattstjóri á að Tryggingastofnun gæti breytt þeim 
eyðublöðum sem í dag eru notuð til að fá upplýst samþykki umsækjenda bóta þannig að 
einnig verði veitt upplýst samþykki til að afla upplýsinga sem nauðsynlegar teljast til að 
tryggja rétta framkvæmd laganna, þ.m.t. vegna innheimtu ofgreiddra bóta.
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