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RIKISSKATTSTJORI

Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra - 
þingmál 144, þskj. 162

Ríkisskattstjóri hefur þann 7. nóvember 2013 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefmn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál.

I athugasemdum við ofangreint frumvarp kemur fram að á 142. löggjafarþingi hafi lög nr. 
86/2013, um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og lögum um málefni 
aldraðra, nr. 125/199, verið samþykkt. í frumvarpi því sem varð að framangreindum lögum 
nr 86/2013 var að fmna ákvæði um eftirlitsheimildir Tryggingastofnunar ríkisins sem voru 
svo felld út í meðferð velferðamefndar þingsins þar sem talið var, í ljósi fram kominna 
athugasemda, að þau ákvæði þyrftu aukinn tíma. í því frumvarpi sem hér er til umsagnar er 
þannig fjallað um sömu atriði og gert var í áðumefndu frumvarpi og kemur fram í 
athugasemdum að ákvæðin hafi verið endurskoðuð með hliðsjón af athugasemdunum.

A f þessu tilefni bendir ríkisskattstjóri á að þann 28. júní 2013 sendi embættið nefndasviði 
Alþingis ítarlega umsögn um frumvarp það sem varð að lögum nr. 86/2013. í þeirri umsögn 
gerir ríkisskattstjóri athugasemdir við sams konar ákvæði og eru í því frumvarpi sem hér er til 
umsagnar. Ekki verður séð að tekið hafi verið tillit til þeirra athugasemda sem ríkisskattstjóri 
gerði í júní síðastliðnum og eru þær því áréttaðar. í framangreindri umsögn dags. 28. júní 
2013 segir m.a. svo:

„Að mati ríkisskattstjóra er ákveðin mótsögn í frumvarpinu þar sem upplýsingaöflun 
Tryggingastofnunar á annars vegar að byggja á upplýstu samþykki skjólstœðinga 
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 
stjórnvaldi upplýsingar brýtur þannig gegn þeirri trúnaðar- og þagnarskyldu sem á 
starfsmenn skattyfirvalda er lögð samkvœmt tilvitnuðu ákvœði 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 eftirliti. Afhending upplýsinga til skattyfirvalda er því undir 
þeim formerkjum að þœr verði notaðar til að tryggja rétta álagningu skatta og gjalda.
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Þeir sem yfir upplýsingunum búa og er gert að standa skil á þeim til skattyfirvalda standa 
í þeirri trú að upplýsingunum sé eingöngu œtlað þetta hlutverk en ekki að þœr verði 
jafnframt notaðar til einhvers annars án þess að sá sem upplýsingarnar 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

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

Samkvæmt framansögðu gerði ríkisskattstjóri umtalsverðar athugasemdir við frumvarpið eins 
og framlagningu þess var háttað sl. sumar hvað varðar aðgang að gögnum framteljanda.

Ríkisskattstjóri ítrekar fyrri athugasemdir sínar og telur ákvæði frumvarpsins um aðgang að 
gögnum skattyfirvalda ganga gegn megininntaki ákvæðis 117. gr. tekjuskattslaga.
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