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Umsögn um frumvarp til laga um vinnslu persónuupplýsinga í iöggæslutilgangi, 
þskj. 932, 555. mál.

Alþingi hefur nú til meðferðar frumvarp til laga um vinnslu persónupplýsinga í 
löggæslutilgangi, þingskjal 932, 555. mál. Málið er nú til umtjöllunar í allsherjar- og 
menntamálanefnd og hefur nefndin óskað umsagnar um málið. A f því tilefni óskar 
skattrannsóknarstjóri ríkisins að koma á framfæri svohljóðandi

u m s ö g n:

í upphafi er rétt með örfáum orðum að gera grein fyrir hlutverki skattrannsóknarstjóra 
ríkisins og þeim verkefnum sem embættinu eru falin samkvæmt lögum. 
Skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur með höndum rannsóknir á brotum gegn lögum um 
tekjuskatt nr. 90/2003 (tskl.), með síðari breytingum, og lögum um aðra skatta og gjöld 
sem á eru lögð af ríkisskattstjóra, eða honum er falin framkvæmd á, sbr. 1. mgr. 103 gr. 
tskl. Má þar m.a. nefna lög um virðisaukaskatt, lög um staðgreiðslu opinberra gjalda. 
lög um tryggingagjald, lög um bókhald og lög um ársreikninga, svo helstu lagaheimilda 
fyrir rannsóknum skattrannsóknarstjóra sé getið. Jafnframt er á höndum 
skattrannsóknarstjóra að koma málum í farveg refsimeðferðar ef niðurstöður rannsókna 
embættisins gefa tilefni til, sbr. ákvæði 110. gr. tskl. Hliðstæð ákvæði er að finna í lögum 
um virðisaukaskatt, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum um tryggingagjald, 
lögum um ársreikninga og lögum um bókhald. í þessum lögum er embættinu falið að 
rannsaka meint brot á umræddum lögum, en brot á ákvæðum laganna varða sektum eða 
fangelsi e f brot er stórfellt samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga.

Við rannsóknaraðgerðir skattrannsóknarstjóra ber að gæta ákvæða laga, nr. 88/2008, um 
meðferð sakamála (sml.) eftir því sem við á, einkum varðandi réttarstöðu grunaðra
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manna á rannsóknarstigi, sbr. 7. mgr. 103. gr. tskl. í því felst meðal annars að við 
rannsóknir skattrannsóknarstjóra, þar sem skattaðili er grunaður um brot, er skattaðila 
gefín réttarstaða sakbomings við málsmeðferð hjá embættinu og skattrannsóknastjóri 
tilnefnir honum verjanda, sbr. 30. gr. sml. í  tilvitnuðu ákvæði sakamálalaga segir að 
„ lögreglu “ sé skylt að verða við ósk sakbornings um tilnefningu verjanda, en allt frá 
gildistöku núgildandi laga um meðferð sakamála, hinn 1. janúar 2009, hefur embætti 
skattrannsóknarstjóra ríkisins tilnefnt sakborningum verjanda við meðferð mála hjá 
embættinu. í tíð eldri laga, um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991, sem lög um 
meðferð sakamála leystu af hólmi, var það dómari sem skipaði sakbomingi verjanda við 
rannsókn skattrannsóknarstjóra með sama hætti og hjá lögreglu, og hafði sá háttur verið 
viðhafður allt frá síðustu aldamótum. Ákvæði sakamálalaga gilda því að verulega leyti 
um framkvæmd rannsókna hjá skattrannsóknarstjóra, þ. á m. um rétt verjenda til aðgangs 
að gögnum og heimild aðila til að bera rannsóknaraðgerðir skattrannsóknarstjóra undir 
dóm, t.d. um húsleit og haldlagningu gagna.

Framangreind tilhögun rannsókna er í samræmi við 1. mgr. 52. gr. sml. er tilgreinir að 
rannsókn sakamála sé í höndum lögreglu, undir stjóm héraðssaksóknara eða 
lögreglustjóra nema öðruvísi sé mælt fyrir um í lögum. Er sú einmitt raunin að því er 
varðar skattalagabrot, en skattrannsóknarstjóra hefur verið falin rannsókn þeirra brota 
samkvæmt fyrrnefndri 1. mgr. 103. gr. tskl. Rétt er þó að halda því til haga að 
héraðssaksóknari rannsakar að lögum meiriháttar skattalagabrot, er þá varða við 262. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 2. mgr. 8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, og 
höfðar sakamál vegna þeirra brota skv. e. lið 1. mgr. 23. gr. sml. í framkvæmd er það 
svo að skattrannsóknarstjóri rannsakar öll ætluð brot gegn skattalögum, óháð alvarleika 
og umfangi, og á það hvort heldur að rannsókn sé framkvæmd að frumkvæði 
skattrannsóknarstjóra eða málum vísað til embættisins frá lögreglu vegna gmns um brot 
gegn nefndum lögum.

í þessu samhengi er ástæða til að nefna að stjóm Persónuvemdar taldi í ákvörðun sinni 
frá 7. desember 2010, í máli nr. 2010/1092, rannsóknir skattrannsóknarstjóra „ígildi 
lögreglurannsóknar “ og þartiltekin ákvæði þág. persónuverndarlaga nr. 77/2000, giltu 
því ekki um vinnslu persónupplýsinga hjá skattrannsóknarstj óra með vísan til 
undanþáguákvæðis 3. gr. laganna um starfsemi ríkisins á sviði refsivörslu. Þá hefur 
yfirskattanefnd endurtekið í úrskurðum sínum greint svo frá að rannsóknir 
skattrannsóknarstjóra séu „ástigi lögreglurannsóknar“.

Starfsemi skattrannsóknarstjóra við að rækja framangreindar skyldur lýtur að mjög 
vemlegu leyti að aðgerðum sem fela í sér meðferð persónuupplýsinga. A f því leiðir að
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ákvæði laga um meðferð persónuupplýsinga hafa afar mikla þýðingu fyrir embættið. Er 
skemmst frá því að segja að skattrannsóknarstjóri telur ljóst að ef ofangreint 
íýrirliggjandi frumvarp verður samþykkt óbreytt myndi það skerða alvarlega kosti 
embættisins til að vinna að uppljóstrun skattalagabrota. Undirbúningur, rannsókn og 
refsimeðferð skattalagabrota krefst mikilvægrar samvinnu og miðlunar upplýsinga milli 
fjölmargra aðila í umræddum tilgangi, bæði hér innanlands og við sambærilegra aðila í 
öðrum löndum hvort sem er í öðrum EES ríkjum eða ríkjum utan EES eða hjá 
alþjóðastofnunum. Er skattrannsóknarstjóri nú þegar í reglulegum samskiptum við aðila 
og yfirvöld í íjölmörgum löndum og nýtur liðsinnis og miðlunar upplýsinga við 
uppljóstrun skattalagabrota. Vart þarf að taka fram að miðlun upplýsinga í þessum 
tilgangi milli aðila er ómetanleg við vinnslu skattalagabrota.

Samkvæmt nýlega samþykktum lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 
nr. 90/2018 (pvl.), er gildissvið þeirra markað svo í 6. mgr. 4. gr. að þau gildi ekki um 
„ vinnslu persónupplýsinga a f  hálfu ríkisins í  tengslum við það að koma í veg fyrir, 
rannsaka, koma upp um eða saksækjafýrir refsiverð brot eðafullnœgja refsiviðurlögum, 
þ.m.t. að vernda gegn og koma í veg fýrir ógnir við almannaöryggi“. Má því ætla í 
samræmi við orðalag ákvæðisins að rannsóknir skattrannsóknarstjóra féllu þar með 
undan ákvæðum hinna almennu persónuverndarlaga.

Fyrir liggur að með hinni nú áformuðu lagasetningu er stefnt að því að leiða í lög efni 
tilskipunar ESB nr. 2016/680 um vinnslu persónuupplýsinga á sviði refsivörslu. Er ljóst 
af efiii hennar að einstök ríki hafa töluvert svigrúm til að ákveða inntak þeirrar löggjafar 
sem til er stofnað samkvæmt tilskipuninni. í 1. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar, um 
viðfangsefni og markmið, segir að í tilskipuninni sé mælt fýrir um reglur um vernd 
einstaklinga að því er varðar vinnslu „lögbœrra yfirvalda “ á persónuupplýsingum „/ 
þeim tilgangi" að koma í veg fyrir, rannsaka, koma upp um eða saksækja fyrir refsiverð 
brot eða fullnægja refsiviðurlögum, þ.m.t. að vemda gegn og koma í veg fyrir ógnir við 
almannaöryggi. í  7. tl. 3. gr. tilskipunarinnar, um skilgreiningar, er hugtakinu Jögbært 
yfirvald“ fengin eftirfarandi merking:

a) opinbert yfirvald sem ber ábyrgð á því að koma í veg fyrir, rannsaka, koma upp 
um eða saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja refsiviðurlögum, þ.m.t. að 
vemda gegn og koma í veg fyrir ógnir við almannaöryggi, eða

b) annar aðili eða eining sem er falið, samkvæmt lögum aðildarríkis, að fara með 
opinbert vald og opinberar heimildir í þeim tilgangi að koma í veg fyrir, rannsaka, 
koma upp um eða saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja refsiviðurlögum, 
þ.m.t. að vemda gegn og koma í veg fyrir ógnir við almannaöryggi,
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í 1. gr. þess frumvarps er nú liggur fyrir segir um markmið laganna að þeim sé ætlað að 
stuðla að því að „yfirvöld á sviði refsivörslu “ fari með persónuupplýsingar í samræmi 
við [...], „aukþess að greiða fyrir skilvirkum störfum og nauðsynlegri miðlunpersónu- 
upplýsinga þessara yfirvalda sín á milli og til annarra. “

Þá segir í 8. tl. 2. gr. frumvarpsins, um skilgreiningar, jafnframt svo: „8. 
Löggœslutilgangur: Sá tílgangur að koma í veg fýrir, rannsaka, koma upp um eða 
saksœkjafýrir refsiverð brot eða fullnœgja refsiviðurlögum, [ ...]“ . í  athugasemdum við 
ákvæðið segir að hér sé átt við „löggœslutilgang í víðara sam hengt í þeirri merkingu 
að hugtakið nái einnig til starfsemi ákæruvalds og yfirvalda á sviði fullnustumála. Þá 
falli „einnig“ undir hugtakið löggæslustörf sem felast í því að halda uppi allsherjarreglu, 
sbr. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, en í 12. lið formála tilskipunarinnar séu slíkar 
aðgerðir löggæsluyfirvalda sérstaklega tilgreindar. Hugtakinu sé þannig ætlað að ná yfir 
„ efnislegt gildissvið laganna að þv í er varðar þann tilgang sem vinnsla 
persónuupplýsinga fer  fram íhverju sinni“.

í 11. tl. 2. gr. frumvarpsins, um skilgreiningar, er síðan tiltekið hvaða aðilar teljist vera 
lögbært yfirvald: „11. Lögbærtyfirvald: Opinbertyfirvaldsem ber ábyrgð á eða er falið  
það hlutverk að lögum að koma í veg fyrir, rannsaka, koma upp um eða saksœkja jýrir 
refsiverð brot eða fullnœgja refsiviðurlögum, þ.m.t. [ ...]“. Ákvæðið bætir síðan um 
betur og telur upp hver þau yfirvöld séu hér á landi. Sú upptalning er ekki 
auðkennatalning heldur tæmandi talning tiltekinna embætta. Nánar tiltekið eru 
eftirfarandi yfirvöld tilgreind: „Dómsmálaráðuneyti, ríkislögreglustjóri, lögreglu- 
embættin, ríkissaksóknari, héraðssaksóknari, Fangelsismálastofnun, tollstjóri, 
Landhelgisgæsla íslands og sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra. [...].“ í 
athugasemdum við þetta ákvæði segir að sú skilgreining á hugtakinu Jögbært yfirvaldii 
sem í ákvæðinu greinir, sé til samræmis við skilgreiningu í 7. tl. 3. gr. tilskipunarinnar 
„en þó nokkuð þrengrF  að því leyti að eklci sé gert ráð fyrir að aðrir en opinber yfirvöld 
geti talist til lögbærs yfirvalds samkvæmt ffumvarpinu. Þá teljist nánar tilgreindar 
stofnanir til lögbærra yfirvalda og „séu þœr taldar með tæmandi hœtt 'r. Samkvæmt 
lögum hafi „öll þessi embætti hlutverki að gegna á svið löggæslu, ákæruvalds eða 
fullnustu refsinga“. Embætti tollstjóra fari t.d. með rannsókn tollalagabrota og ástæða 
þess að sýslumannsembættið heyri til lögbærra yfirvalda sé að því er falið innheimtu- 
og fullnustuhlutverk á grundvelli 87. gr. laga um fullnustu refsinga, nr. 15/2016.

Að mati skattrannsóknarstjóra er enginn vafi á því að starfsemi embættisins við 
rannsóknir og uppljóstran brota gegn skattalögum, bókhaldslögum og lögum um
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ársreikninga, sem og starfsemi þess við að koma fram refsingum vegna slíkra brota. sé 
þess eðlis að hún falli óumdeilanlega undir ofangreind orð 1. mgr. 1. gr. tilskipunar ESB 
nr. 2016/680. Bergmálast sú skilgreining sem þar kemur íram í 8. tl. 2. gr. frumvarpsins 
þar sem kveðið er á um merkingu hugtaksins Jöggœslutilganguf". Að sama skapi telur 
skattrannsóknarstjóri að í ljósi þeirra viðfangsefna sem skattrannsóknarstjóra eru fengin 
með ákvæðum laga, leiki ekki vafi á því að embættið falli undir þá skilgreiningu 
hugtaksins Jögbærtyfirvald“ sem fram er sett í 7. tl. 3. gr. tilskipunar ESB nr. 2016/680. 
Þannig standi ákvæði tilskipunarinnar því ekki í vegi að embætti skattrannsóknarstjóra 
sé í innlendri löggjöf skilgreint sem Jögbært yfirvald", heldur þvert á móti og hljóti 
vangá að vera ástæða þess að svo er ekki í fyrirliggjandi frumvarpi.

Skattrannsóknarstjóri tekur undir það álit sem fram kemur í skýringum með frumvarpinu 
að rétt sé að setja sérstaka löggjöf um hversu gæta beri persónuvemdar við réttarvörslu 
hins opinbera. I ýmsum ákvæðum frumvarpsins, einkum IIL kafla þess, sem ber heitið 
„ Skráning og miðlun persónuupplýsinga “ er greint á milli „ lögbærra yfirvalda “ og 
„annarra opinberra aðila eða einkaaðila“. Er hinum Jögbœru yfirvöldum“ veitt 
heimild til miðlunar persónuupplýsinga í nánar tilgreindum tilvikum en hins vegar er 
þeim aðilum er falla undir hinn síðamefnda flokk sniðinn mun þrengri stakkur þegar 
kemur að heimildum til að miðla til þeirra persónuupplýsingum skv. ákvæðum III. kafla 
frumvarpsins. Þannig segir t.d. í 2. mgr. 8. gr. frv.: „Aðeins má miðla persónu- 
upplýsingum til annarra opinberra aðila eða einkaaðila í löggæslutilgangi þegar brýna 
nauðsyn ber til og miðlunin varðar hagsmuni sem bersýnilega eru ríkari en réttur hins 
skráða til verndar Vart þarf að taka fram ef embætti skattrannsóknarstjóra verður ekki 
skilgreint sem lögbært yfirvald hve alvarlega það mun skerða kosti embættisins til að 
vinna að uppljóstrun skattalagabrota og hafa alvarlegar afleiðingar fyrir starfsemi 
embættisins.

Skattalagabrot og önnur þau brot sem skattrannsóknarstjóri rannsakar varða alvarleg og 
á tíðum stórfelld efnahagsbrot. Grundvallarvinna við skattrannsóknir er að vemlegu 
leyti fólgin í meðferð og vinnslu persónuupplýsinga. Án þeirra heimilda sem Jögbær 
yfirvöld“ hafa samkvæmt III. kafla hins fyrirliggjandi fmmvarps er hætta á að starfsemi 
skattrannsóknarstjóra verði heft um of og þar með skerði getu þess til að sinna 
hlutverkum sínum með þeim hætti sem ákjósanlegast hlýtur að teljast. Á það 
hvorutveggja við um rannsóknarathafnir embættisins og nauðsynleg samskipti við 
lögreglu og ákæmvald hér á landi sem og við lögbær yfirvöld í öðmm EES ríkjum, sbr. 
9. gr. ffv., eða hjá alþjóðastofnunum eða ríkjum utan EES, sbr. 10. gr. frv.
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Samkvæmt framangreindu telur skattrannsóknarstjóri sökum eðlis starfsemi 
embættisins öll rök til þess að skilgreina beri embættið sem „lögbært yfirvald“ í 
fyrirliggjandi lagafrumvarpi.

l'yrirliggjandi frumvarpi sem hafa grundvallarþýðingu fyrir embættið. Jafnframt skal 
þess getið að þrátt fyrir að fyrirliggjandi frumvarp sé nokkuð ítarlegt eru þó ýmis ákvæði 
þess að nokkru markað af matskenndum lýsingarorðum. Skulu hér t.d. nefnd orðin 
„viðeigandi“, „viðunandi“ og „ótilhlýðilegrar“ sem öll koma íýrir í 23. gr. 
frumvarpsins. Ljóst er og að viðbúið er að með lögfestingu ákvæða frumvarpinsins verði 
lagðar á þá aðila er undir þau verða seld ýmsar skyldur. Er áríðandi að væntanleg löggjöf 
tryggi bæði þá vernd persónupplýsinga sem að er stefnt og sem mesta skilvirkni í 
starfsemi þeirra aðila sem hún mun taka til.

Hér að framan hefur skattrannsóknarstjóri einkum beint athygli sinni að atriðum í hinu

Bryndís Kristjánsdóttir, 
skattrannsóknarstj óri
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