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101 REYKJAVÍK SKATTRANNSÓKNARSTJÓRI

RÍKISINS

Efni: Umsögn skattrannsóknarstjóra ríkisins um frumvarp til laga um breytingu á 
almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum 
um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (misnotkun á félagaformi og 
hæfisskilyrði), þskj. 1257 -  796. mál.

Skattrannsóknarstjóri ríkisins telur ástæðu til að gera athugasemdir við ákvæði 1. gr. 
ofangreinds frumvarps. Athugasemdir varðandi a-lið eru eftirfarandi:

Með a. lið 1. mgr. 1. gr. írumvarpsins er lögð til sú breyting á ákvæði 262. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, að setningunni „gegn 3. mgr. 7. gr. laga um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða“ verði bætt inn í 1. mgr. ákvæðisins, þ.a. við 
upptalningu á ákvæðum skattalaga verði bætt við tilvísun til ákvæðis laga um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

í 1. mgr. 262. gr. hegningarlaganna, svo sem það nú hljóðar, er kveðið á um að hver sá sem af 
ásetningi eða stórfelldu gáleysi gerist sekur um meiri háttar brot gegn tilteknum ákvæðum 
tekjuskattslaga, laga um tekjustoíha sveitarfélaga, laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, 
tryggingagjalds og ákvæða laga um virðisaukaskatts skuli sæta fangelsi allt að 6 árum, og að 
heimilt sé að dæma fésekt að auki samkvæmt þeim ákvæðum skattalaga. Ákvæði 2. mgr. lýtur 
einnig að refsingu vegna meiri háttar brotum gegn tilteknum ákvæðum laga staðgreiðslu 
opinberra gjalda, laga um virðisaukaskatt, bókhaldslaga og ársreikningalaga. Lokamálsgrein 
ákvæðis 262. gr. lýtur síðan að því skilyrðum þess að verknaður teljist til meiri háttar brota skv. 
1. og 2. mgr. ákvæðisins.

Núgildandi ákvæði 262. gr. hegningarlaganna var lögfest á árinu 1995 með 1. gr. laga nr. 
39/1995, um breytingu á abnennum hegningarlögum. Fyrir breytingu þessa laut 262. gr. laganna 
aðeins að bókhaldsbrotum. Með þeim breytingum sem gerðar voru var með setningu laga nr. 
39/1995 var stefnt að auknum vamaðaráhriílim refsiákvæðanna með því að leggja refsingu við 
hinum alvarlegri skattsvika-og bókhaldsbrotum í hegningarlögum. Hins vegar var stefnt að 
þyngri refsiviðurlögum í framkvæmd með því að herða og binda neðra refsimarkið þegar 
tilteknar aðstæður væru fyrir hendi. Samhliða fór ftam heildarendurskoðun á 
viðurlagaákvæðum í skattalögum og bókhaldslögum. Kemur fram í athugasemdum við 
frumvarp breytingalaganna að 1. mgr. hins nýja ákvæðis taki til þeirra skattalaga sem mesta 
þýðingu hafi varðandi skattsvik. Brot á Öðrum skattalögum og á tollalögum falli ekki undir 
ákvæðið. Heppilegt þyki að hafa gildissvið ákvæðisíns vel skilgreint að þessu leyti. Einnig 
kemur fram að setning hins nýja ákvæðis 262. gr. hegningarlaganna sé þáttur í 
heildarendurskoðun viðurlagaákvæða í skattalögum og bókhaldslögum og liður í samfelldri 
heildaráætlun um aðgerðir gegn skattsvikum. Var varðandi lagasetningu þessa litið til 
Danmerkur, en þar hafði verið lögfest í hegningarlögum ákvæði um meiri háttar skatta- og 
tollabrot, sem þótti hafa gefið góða raun. Ástæða og tilgangur að setníngu 262. gr. almennra 
hegningarlaga var því að taka enn frekar á skattsvikiun.
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Með þeirri breytíngu á ákvæði 262. gr. hegningarlaganna nr. 19/1940 sem til er lögð með 
ofangetinni 1. gr. frumvarpsins er umsögn þessi varðar er lagt til að lífeyrissjóðsiðgjöld fái 
sambærilega vemd refsiákvæðis hegningarlaganna og vörsluskattar. Skattrannsóknarstjóra 
þykir rétt að skoða eðli lífeyrissjóðsiðgjalda samanborið við skatta. Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. 
laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er launagreiðanda skylt að 
halda eftir af launum iðgjaldshluta launþega og standa viðkomandi lífeyrissjóði skil á honum, 
ásamt iðgjaldahluta sínum. Þannig er annars vegar um að ræða hluta af launum launþega sem 
launagreiðanda ber að halda eftir og skila til viðkomandi lífeyrissjóðs og hins vegar hluta sem 
launagreiðanda ber að standa skil á sem sínu framlagi vegna launþegans. Verður þannig talið 
að ef launagreiðandi dregur áskilið framlag launþega til lífeyrissjóðs af launum hans án þess að 
standa skil á ffamlaginu í lífeyrissjóð sé um fjárdrátt að ræða. Vanræksla launagreiðanda á að 
standa skil á því framlagi sem honum ber að greiða í lífeyrissjóð vegna hins sama launþega er 
annars eðlis. Er þar um að ræða skuld launagreiðandans sjálfs við lífeyrissjóðinn. Vísast nánar 
varðandi þetta til dóms Hæstaréttar í máli nr. 344/1996, sem upp var kveðinn 27. febrúar 1997. 
Ekki verður betur séð en að sú breyting á 262. gr. hegningarlaganna sem til er lögð leggi vanskil 
beggja hlutanna að jöfhu. Telur skattrannsóknarstjóri að hvað sem öðru líði sé það íhugunarefni 
hvort skylda launagreiðanda til að standa lífeyrissjóði skil á eigin ffamlagi vegna launþega síns 
verði talin svo sérstaks eðlis að tileftii sé til að vanskil slíkra krafna varði refsingu og að þeim 
sé þannig gert hærra undir höfði en öðrum skuldum. Þannig er t.d. vangreiðsla launa ekki 
refsiverð sem slík. Jafnftamt telur skattrannsóknarstjóri að hin ráðgerða refsiábyrgð vanskila á 
framlagi launagreiðanda til lífeyrissjóðs væri berlega ekki í samræmi við ákvæði um rétthæð 
krafna við gjaldþrot f 112. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti. Myndi umrædd breyting 
leiða til hróplegs mismunar milli ákvæða þeirra laga og ákvæða hegningarlaganna. Einnig rís 
sú spuming hvort staðan yrði sú að gerðri þeirri breytingu sem til er lögð með nefiidum a-lið 1. 
gr.frumvarpsins að vanskil lífeyrisiðgjalda yrðu refsiverð óháð því hvort höfuðstóll launa hefði 
verð greiddur út til launamanns. Ekkert kemur fram um þetta í greinargerð með frumvarpmu en 
ekki verður betur séð en að vanskil iðgjalda yrðu refsiverð óháð greiðslu til viðkomandi 
launamanns.

Varðandi þann þátt iðgjalda sem launagreiðandi dregur af launum launamanns bendir 
skattrannsóknarstjóri á að ef launagreiðandi heldur eftir iðgjöldum við útborgun launa og 
vanrækir að skila fénu til lífeyrissjóða kann sú háttsemi að varða refsingu samkvæmt 
fjárdráttarákvæði 247. gr. almennra hegningarlaga, sbr. m.a. hinn ofangreinda dóm Hæstaréttar. 
Þá er rétt að geta þess að sú leið hefur nokkrum sinnum verið farin að í ákæra í sama máli bæði 
fyrir meiri háttar skattalagabrot samkvæmt 262. gr. almennra hegningarlaga vegna 
vangoldinnar staðgreiðslu opinberra gjalda og fyrir fjárdráttarbrot samkvæmt 247. gr. sömu 
laga að því er varðar vanræksiu á skilum lífeyrissjóðsiðgjalda. í ljósi þessa blasir ekki við að 
þörf sé á að kveða á um refsingu í 262. gr. laganna vegna þeirrar háttsemi að skila ekki afdregnu 
iðgjaldi í lífeyrissjóð.

Ef hin til lagða breyting myndi ganga ffam og vanskil iðgjalda í lífeyrissjóði yrðu talin í 1. mgr. 
262. gr. hegningarlaganna myndu ákvæði 3. mgr. laganna eiga við þannig að það yrðu aðeins 
meiri háttar brot varðandi skil iðgjalda samkvæmt skilgreiningu 3. mgr. er falla myndu undir 
ákvæðið. Sem sérákvæði tæmir 262. gr. hegningalaganna sök gagnvart hinu almenna 
fjárdráttarákvæði 247. gr. laganna. Myndi hið sama eiga við varðandi vanskil iðgjalda í 
lífeyrissjóði ef þau yrðu gerð refsiverð samkvæmt 262. gr. Hvað skattalagabrot varðar er um að 
ræða sérlög sem koma til skjalanna varðandi refsingar vegna brota sem ekki eru svo stórfelld 
að þau varði við 262. gr. hegningarlaganna. Verður ekki betur séð en að minni háttar brot vegna
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vanskila lífeyrissjóðsiðgjalda gætu eftir sem áður verið refsiverð sem fjárdráttur samkvæmt 
247. gr. hegningarlaganna hvað varðar vanskil á afdregnum hluta af launum launamanns. Væri 
það þó sérstæð og naumast æskileg tilhögun í ljósi þess að refsirammi beggja greinanna er hinn 
sami.

Skattrannsóknarstjóri ríkísins hefur með höndum rannsóknir að því er varðar efnissvið 
núgildandi 262. gr. almennra hegningarlaga. Skattrannsóknarstjóri vísar máli til 
héraðssaksóknara til frekari meðferðar og sakamálarannsóknar ef háttsemi er talin varða við 
262. gr. almennra hegningarlaga. Skattalagabrot eru refsiverð samkvæmt sérlögum og sæta 
brotin viðurlögum hjá skattrannsóknarstjóra, yfirskattanefiid og fyrir dómstólum. Alvarleg brot 
á þeim lögum varða hins vegar við 262. gr. almennra hegningarlaga eins og áður segir. Ekki er 
að lögum um að ræða heimildir til að skattrannsóknarstjóri rannsaki vanskil 
lífeyrissjóðsiðgjalda. Myndi því að óbreyttu verða sú breyting á að einn flokk brota er varðaði 
refsingu samkvæmt 262. gr. hegningarlaganna yrði að rannsaka á öðrum vettvangi.

Með vísan til þess sem að ofan er rakið telur skattrannsóknarstjóri að þörf sé á að ígrunda hekar 
hvort þarft sé að efna til þeirrar breytingar sem til er lögð með a-lið 1. gr. hins ofangreinda 
frumvarps og þá jafnframt hvort hún kaili á breytingar á öðrum lögum eigi hún að ganga fram.

Vegna þeirra breytingar sem til er lögð með c-lið 1, gr. frumvarpsins tekur skattrannsóknarstjóri 
efiirfarandi fram:

Með c-lið 1. gr. ffumvarps samkvæmt þingskjali 1257 er lagt til að við 262. gr. 
hegningarlaganna nr. 19/1940 verði bætt nýrri málsgrein er þar sem kveðið verði svo á að hafi 
maður gerst sekur um brot gegn umræddri lagagrein þá megi í dómi x sakamáli á hendur honxxm 
jafnframt banna honum að stofna félag með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, að sitja í stjóm, 
starfa sem ffamkvæmdastjóri eða að koma með Öðrum hætti að stjómun eða fara með meiri 
hluta atkvæðisréttar í slíku félagi í allt að þijú ár.

Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að með þessu sé ætlunin að stemma stigu við 
kennitöluflakki í atvinnurekstri og misnotkun á hlutafélagaforminu og að byggt sé á 
stjómarsáttmála ríkisstjómarinnar. Skattrannsóknarstjóri tekur undir að afar æskilegt sé að 
vinna að umræddum markmiðum, enda em stórfelld skattsvik samfara þeirri brotastarfsemi með 
fram fer með kennitöluflakki. Er í þessu sambandi oft um skipuleg afbrot að ræða og er ljóslega 
afar skaðlegt heilbrigðu atvinnulífi svo verði farið fram. Til þess er hins vegar að líta að í lögum 
um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög er nú þegar kveðið svo á að stjómarmenn eða 
framkvæmdastjórar skuli vera lögráða, fjár síns ráðandi og að þeir megi ekki á síðustu þremur 
árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt 
almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, 
gjaldþrot eða opinber gjöld. Vísast hér til ákvæða 1. mgr. 66. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 
og 1. mgr. 42. gr. laga um eínkahlutafélög nr. 138/1994. Reynsla skattrannsóknarstjóra er þó sú 
að efamál sé að umrædd ákvæði leggi raunverulegar hömlur á þá sem stunda vilja 
kennitöluflakk. Er því einfalda úrræði beitt að hlutaðeigandi fá aðra einstaklinga til að skrá sig 
til þeirra hiutverka sem þeir geta ekki sjálfir gegnt í eigin persónu vegna ákvæða hlutafélaga- 
og einkahlutafélagalaga. Þessi leikur hefur orðið enn hægari í raun nú hin síðustu ár eftir að 
dómaffamkvæmd hefur tekið þá stefhu að það sé raunveiulegur stjómandi ffemur en hirm skráði 
sem beri refsiábyrgð vegna skattalaga- og bókhaldsbrota í starfsemi lögaðila. Er það því orðið 
áhættumiima en áður að takast á hendur fyrirsvar lögaðila að nafhinu til. Hvað sem þessu líður 
er þó staðan sú eftir að félag hefur verið rekið með vanskilum og skattundanskotum sem
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uppskátt verður um að eftir situr refsiábyrgð íyrirsvarsmanna, annaðhvort á grundvelli 
skráningar eða raunverulegrar framkvæmdastj ómar. Refsingar eru jafhan fésektir að lágm£u:ki 
sem nemur tvöfaldri fjárhæð vangoldinna skatta og fangelsisrefsing að auki ef um ræðir 
stórfelld brot. Þeir sem efíir sitja með refsiábyrgð vegna félaga sem úti hefur verið haldið í ferli 
kennitöluflakks eru í langflestum tilvikum eignalausir þannig að ekkert verður innheimt frá 
þeim. Verður ætlað að formlegir fyrirsvarsmenn séu oft einmitt valdir með hliðsjón af því að 
svo sé ástatt hvað þá varði. Þá hefur til skamms tíma ekki verið rými í fangelsum landsins til að 
hægt hafí verið að láta viðkomandi afplána vararefsingu vegna sekta. Er því raunin sú að til 
skamms tíma a.m.k. hafa refsingar vegna þeirra brota sem dæmt hefur verið fyrir í tengslum við 
brot er varða refsingu samkvæmt 262. gr. hegningarlaganna ekki haft viðunandi fælingarárrif.

Þau ákvæði sem til er lagt að bætt verði við 262. gr. hegningaralanna samkvæmt c-lið 1. gr. 
ofangreinds frumvarps ganga lengra en þau ákvæði hlutafjárlöggjafar sem að ofan getur. Er þar 
um að ræða heimildina til að banna manni að stofha félag, að fara með meiri hluta atkvæðisréttar 
og „að koma með öðrum hætti að stjómun“. Ekki verður þó séð að raunhæfir kostir séu til að 
hafa eftirlit með því að viðkomandi bijóti ekki gegn hinu sxðastgreinda banni. Öðrum þáttum 
virðist hins vegar verða framfylgt með því að upplýsingar um viðkomandi takmarkanir liggi 
fyrir hjá opinberum skráningaaðilum, svo sem á við varðandi ofangreindar takmarkanir 
hlutafj árlöggj afarinnar.

Skattrannsóknarstjóri telur að það ákvæði sem til er lagt með c-lið 1. gr. frumvarpsins feli f sér 
ikræði sem þjóni þeim markmiðum sem að er stefnt með frumvarpinu. í ljósi reynslunnar af 
þeim áþekku ákvæðum sem þegar eru fyrír hendi í hlutafélagalöggjöf verður hins vegar ekki 
búist við að áhrif af hinni ráðgerðu viðbót við 262. gr. hegningarlaganna verði veruleg. Til að 
spoma við þeirri háttsemi sem um ræðir telur skattrannsóknaxstjóri að nauðsynlegt sé að 
dæmdum refsingum vegna brota er varða við 262. gr. hegningarlaganna verði framfylgt þannig 
að þær hafi áhrif í raun.
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Virðingarfyllst, 

f.h. skattrannsóknarstjóra ríkisins


