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RÍKISINS

Efni: Umsögn skattrannsóknarstjóra ríkisins um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt nr. 90/2003, með síðari breytingum, sem fram er Iagt á 150. löggjafarþingi 2019 -  
2020, sbr. þingskjal 973 - 594. mál (milliverðlagning skv. 57. gr. laganna).

Skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur borist tölvupóstur frá efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis þar 
sem embættinu er send til umsagnar tillaga til breytinga á ákvæðum 57. gr. laga um tekjuskatt nr. 
90/2003, með síðari breytingum; 594. mál 150. löggjafarþings 2019-2020. Með vísan til þessa lætur 
skattrannsóknarstjóri ríkisins efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis í té eftirfarandi

u m s ö g n :

1. Inngangur

Fyrirliggjandi tillaga að breytingum á 57. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, samkvæmt 
ofangreindu stjórnarfrumvarpi, er í þremur liðum. Með a-lið 1. gr. frumvarpsins er lagt til að 
orðunum „og/eða fastrar starfsstöðvar sínar“ verði bætt inn í 1. málslið 5. mgr. 57. gr. laganna. 
Skattrannsóknarstjóri ríkisins gerir engar athugasemdir við þennan þátt breytingatillögunnar. Með 
b-lið 1. gr. frumvarpsins er lagt til að 6. og 7. málsliðir 5. mgr. verði færðir til og komi nú á eftir 4. 
málslið. Skattrannsóknarstjóri sér ekki heldur ástæðu til að gera athugasemdir vegna þessa liðar. I 
c-Iið er gert ráð fyrir að fimm nýjum málsgreinum verði bætt inn í 57. gr. laga nr. 90/2003 á eftir 5. 
mgr. hennar.

Er þar í fyrsta lagi um að ræða ákvæði um að ríkisskattstjóri geti lagt stjórnvaldssektir á hvern þann 
lögaðila sem vanræki að skjala viðskipti við tengda aðila að hluta eða öllu leyti og brjóti þannig 
gegn ákvæði 1. málsliðar 5. mgr. og reglugerðum settum á grundvelli þessarar lagagreinar. 
Stjórnvaldssekt verði beitt „óháð því hvort lögbrot er framið af ásetningi eða gáleysi“. Þá eru ákvæði 
m.a þess efnis að ákvörðun um stjórnvaldssekt skuli tekin með úrskurði ríkiskattstjóra, um að 
sektarákvörðunum verði skotið til yfirskattanefndar, um fjárhæðir sekta er numið geti allt að 3 
milljónum króna fyrir hvert reikningsár en að hámarki 6 milljónum króna, sem og um lækkun sekta 
sé bætt úr annmörkum.

Drög að ofangreindum tillögum um breytingar á 57. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, voru lögð 
fram til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda þann 20. desember 2019.

Skattrannsóknarstjóri ríkisins sendi umsögn varðandi drög þessi til samráðsgáttar stjórnvalda með 
bréfi, dags. 10. janúar 2020. Lutu athugasemdir embættisins sem þar voru fram settar að ákvæði 
tillagnanna um stjómvaldssektir sem þá komu fram undir b- lið 1. gr. frumvarpsdraganna. Var í 
bréfi skattrannsóknarstjóra m.a. bent á að þegar væru ákvæði í 109 gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 
sem legðu refsingar við brotum gegn skyldum til að standa skil á upplýsingum samkvæmt 94. gr.
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laganna. Væri með fram komnum tillögum farið inn á nýjar brautir. Embættið drægi þó í efa að 
heppilegt væri að frekari viðurlögum yrði komið fyrir með því móti sem til væri lagt. Þá væri ekki 
æskilegt að viðurlagaákvæði væru sett inn í einstaka grein með þeim hætti sem um ræddi samkvæmt 
frumvarpsdrögunum. Væri það í ósamræmi við uppbyggingu laganna þar sem kveðið væri á um 
viðurlög og málsmeðferð í sérstökum kafla; þ.e. XII. kafla. Skoðunarvert væri hvort heppilegt væri 
að innleiða stjórnvaldssektir í skattalög sem nýtt viðurlagaúrræði. Alitamál væri hvaða aðila ætti að 
fá heimild til álagningar slíkra sekta yrðu þær teknar upp en skoða yrði slíkar tillögur með hliðsjón 
af efhi laganna í heild. Ef ríkisskattstjóra yrði fengin sú heimild til álagningar stjórnvaldssekta vegna 
vanrækslu umræddrar skjölunarskyldu sem til væri lögð væri hins vegar ljóst að álitamál myndu 
rísa vegna ákvæða 1. mgr. 4. gr. viðauka 7 við Mannréttindasáttmála Evrópu varðandi bann við 
endurtekinni málsmeðferð sem og refsingu og viðurlögum. Ennfremur gerði skattrannsóknarstjóri 
athugasemdir við tilgreint orðalag í hinni fram lögðu tillögu. Mælti skattrannsóknarstjóri ríkisins í 
lok umsagnar sinnar á samráðsgátt stjórnvalda gegn því að ofangreindur b-liður frumvarpsdraganna 
yrði lagður fram í þeirri mynd sem hann væri í og kallaði eftir frekari undirbúningi og ígrundun 
varðandi val leiðatil að fylgja eftir skjölunarskyldu samkvæmt 5. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003.

I umijöllun fjármála- og efnahagsráðuneytisins á samráðsgátt stjórnvalda um framangreindar 
athugasemdir skattrannsóknarstjóra segir svo:

Ráðuneytið þakkar fyrir veitta umsögn og hefur tekið upp breytt orðalag að ráðum embœttis 
skattrannsóknarstjóra. Þá verður ekki talið að sektarheimild þessi brjóti gegn 6. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu um rétt manna til að fella ekki á sig sök þar sem ákvœðið varðar 
einvörðungu lögaðila og er að auki sett með vísun til leiðbeininga OECD í 13. aðgerðaáœtlun BEPS 
og að fyrirmynd annarraþjóða. Að sama skapi er ekki talið að sektarbeitingþessi geti komið í veg 
fyrir málsmeðferð skattrannsóknarstjóra eða varði bann við endurtekinni málsmeðferð, frekar en 
sektarbeiting ársreikningaskrár við skorti á skilum á ársreikningi varði sömu ákvœði 
Mannréttingasáttmála Evrópu.

Ákvæði frumvarps þess til breytinga á ákvæðum 57. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 sem nú hefur 
verið lagt fram á 150. löggjafarþingi með þingskjali nr. 973 eru nokkuð breytt frá þeim ákvæðum 
sem kynnt voru á samráðgátt stjórnvalda. Ekki hafa orðið breytingar á a- lið en tillagan um tilfærslu 
málsliða í 5. mgr. 57. gr. er ný. Með c- lið er nú lagt til að við lagagreinina verði bætt fimm nýjum 
málsgreinum í stað ljögurra áður. Meginatriði þeirra nýmæla sem til eru lögð kemur eins og áður 
fram í hinni fyrstu þeirra þar sem mælt er fyrir um heimild ríkisskattstjóra til að leggja 
stjómvaldssektir á þá lögaðila sem vanrækja skjölunarskyldu sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 57. gr. 
tekjuskattslaganna.

2. Aðalatriði

Með því fyrirkomulagi að fá ríkisskattstjóra heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna 
vanrækslu skjölunarskyldu samkvæmt 5. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, eins og mælt er fyrir um í 
c- liðar 1. gr. hins ofangreinda frumvarps, er farið inn á nýjar brautir hvað varðar viðurlög vegna 
brota á ákvæðum laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Viðurlög vegna brota á lögunum hafa til þessa 
annars vegar verið fólgin í beitingu álags á vantalda skattstofna, sbr. heimildir 108. gr. laganna, og 
hins vegar í refsingum samkvæmt ákvæðum 109. gr. Skattrannsóknarstjóri ríkisins ítrekar þá 
afstöðu sem fram kom í umsögn embættisins á samráðsgátt stjórnvalda að ekki sé heppilegt að 
umrætt nýmæli verði í lög leitt með þeim hætti sem framangetið lagafrumvarp felur í sér. Hagga 
þær breytingar sem gerðar hafa verið frá drögum þeim sem fram voru sett á samráðsgátt stjórnvalda 
engu um afstöðu skattrannsóknarstjóra í þessu sambandi.
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Refsiákvæði 109 gr. tekjuskattslaganna geta tekið til þeirrar háttsemi fólginnar í vanrækslu 
skjölunarskyldu sem til er lagt að varði stjórnvaldssektum sem ríkisskattstjóra verði heimilt að 
leggja á. Felur tillagan það í sér að álitið sé að frekari úrræða sé þörf. Skattrannsóknarstjóri telur að 
jafnvel þó að út frá því væri gengið að þörf væri nýrra viðurlagakosta vegna vanhalda á ofangreindri 
skjölunarskyldu, sem væru afdráttarlausari og auðframkvæmanlegri en þau úrræði sem þegar eru 
fyrir hendi samkvæmt ákvæðum tekjuskattslaganna, séu ekki rök til þess að slík ákvæði séu sett 
aðeins varðandi skjölunarskyldu samkvæmt 5. mgr. 57. gr. laganna, heldur sé þá ekki síður ástæða 
til að innleiða slík úrræði vegna vanrækslu annarrar upplýsingaskyldu sem lögin kveða á um og 
jafnvel fleiri atriða. Jafnframt telur skattrannsóknarstjóri að hvað sem öðru líði sé sú tilhögun 
samkvæmt frumvarpinu, að bæta refsiákvæðum inn lagagrein sem setur efnisreglur, óheppileg og 
og á skjön við uppbyggingu tekjuskattslaganna þar sem kveðið er á um viðurlög og refsingar í 
sérstökum kafla. Þá álítur skattrannsóknarstjóri að ef ákvæði verða sett sem mæla fyrir um að 
vanræksla á skilum upplýsinga til skattyfirvalda skuli varða viðurlögum á formi stjómvaldssekta 
þurfi a.m.k. að hafa í huga þær afleiðingar er um myndi ræða vegna ákvæða 1. mgr. 4. gr. viðauka 
7 við Mannréttindasáttmála Evrópu varðandi bann við endurtekinni málsmeðferð sem og refsingu 
og viðurlögum. Verður nú gerð nánari grein fyrir þessum viðhorfum skattrannsóknarstjóra.

3. Nánari greinargerð um ástæður afstöðu skattrannsóknarstjóra

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að skort hafi á að skjölunarskyldir aðilar samkvæmt 5. 
mgr. 57. gr. tekjuskattslaganna nr. 90/2003 hafí rækt þá skjölunarskyldu er ákvæðið mæli fyrir um. 
Sé því brýnt að leggja til sektarheimild þá er um ræði en ákvæði XII. kafla laganna um álagsbeitingu 
ríkisskattstjóra og sektarheimildir skattrannsóknarstjóra séu ekki talin ná þeim tilgangi að knýja á 
um upplýsingaskil.

I niðurlagi 3. töluliðar greinargerðarinnar segir að ekki verði talið að ráðgerðri sektarheimild 
rikisskattstjóra verði beitt einvörðungu vegna þess að lögaðili hafí ekki staðfest við framtalsskil að 
hann sé skjölunarskyldur, svo sem skylt sé samkvæmt 5. mgr. 57. gr., heldur aðeins ef 
ríkisskattstjóri hafi beint beiðni til lögaðila um aðgang að skjölunarskyldum gögnum og þeirri 
beiðni hafí ekki verið sinnt innan fullnægjandi tímamarka. Þessi orð greinagerðarinnar sýna að 
sektarheimildinni er aðeins ætlað að koma til skjalanna vegna háttsemi sem 6. mgr. 109. gr. laga nr. 
90/2003 getur tekið til. Samkvæmt ákvæðum 8. mgr. 109. gr. er refsiábyrgð lögaðila vegna slíkra 
brota óháð því hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar fyrirsvarsmanns eða starfsmanns 
lögaðilans. Liggur þannig þegar refsiábyrgð við brotum gegn skjölunarskyldu samkvæmt 5. mgr. 
57. gr. Sakir þeirra heimilda sem skattrannsóknarstjóra eru fengnar með ákvæðum 2. mgr. 110. gr. 
laganna er sá kostur m.a. fyrir hendi embættið leggi á sektir vegna vanhalda á skjölunarskyldu á 
grundvelli ábyrgðar lögaðila með þeim fjárhæðum sem ráð er fyrir gert í frumvarpi því sem umsögn 
þessi varðar. Ekkert hefur verið því til fyrirstöðu að ríkisskattstjóri vísi til skattrannsóknarstjóra 
málum vegna meintra vanhalda á skjölunarskyldu samkvæmt 5. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003. Ekki 
hefur hins vegar verið um að ræða framvísanir slíkra mála frá ríkisskattstjóra. Þvi er 
skattrannsóknarstjóra ekki ljóst á hvaða forsendum sú ályktun muni byggð að núgildandi heimildir 
nái eklci þeim tilgangi að knýja fram skil. Má þó vera að talið sé að málsmeðferð samkvæmt gildandi 
ákvæðum sé of þung í vöfum, enda verður framangreindum viðurlögum ekki beitt án rannsóknar 
þeirra skilyrða fyrir refsiábyrgð sem fólgin eru umræddum ákvæðum, sbr. það skilyrði refsiábyrgðar 
lögaðila samkvæmt 8. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003 að hið refsiverða brot sé drýgt til hagsbóta 
fyrir lögaðilann eða að hann hafí notið hagnaðar af því.

I fyrrgetinni umsögn skattrannsóknarstjóra, dags. 10. janúar sl., var því velt upp að tillagan um hina 
nýju sektarheimild kynni að byggjast á því að brot þau sem hún varðaði væru ekki talin svo alvarleg
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eða skýrt afmörkuð að við ætti að einskorða viðurlög vegna þeirra við refsingar samkvæmt 109. gr. 
Þessi tilgáta hefur ekki fengið neina umfjöllun í athugasemdum fjármála- og efnahagsráðuneytisins 
á samráðsgátt stjórnvalda, né fær hún undirtektir í greinargerð með hinu fram komna frumvarpi. 
Virðist því síður að umrædd sjónarmið liggi henni til grundvallar.

Að mati skattrannsóknarstjóra ríkisins kemur vel til greina að taka upp í lög um tekjuskatt frekari 
heimildir til beitingar stjómsýsluviðurlaga vegna vanhalda á því að aðilar gegni þeim skyldum sem 
lögin kveða á um. Slíkar heimildir eru þegar fyrir hendi með kostum til álagsbeitingar samkvæmt 
108. gr. laganna en heimild til álagningar stjórnsýslusekta myndi færa inn í lögin nýja gerð 
viðurlaga. Ekki er fært að setja fram í umsögn þeirri sem hér er rituð ítarlega umfjöllun um þau rök 
og sjónarmið sem styðja notkun stjórnsýsluviðurlaga vegna brota á lögum heldur er hvað þau efni 
varðar vísað til skýrslu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum frá 12. október 2006. Þar eru þeim 
sjónarmiðum sem varða þetta úrræði gerð góð skil, svo sem nauðsyn þess að meðalhófs sér gætt. 
Fram kemur m.a. að nærtækt sé að beita stjórnvaldsviðurlögum vegna hættubrota og samhverfra 
brota (þ.e. brota sem felast í háttsemi óháð afleiðingum) þar sem saknæmisskilyrði sé gáleysi og 
sönnun á broti gegn háttsemisreglu sé almennt talin auðveld. Skattrannsóknarstjóri fær hins vegar 
ekki séð að skjölunarskylda samkvæmt 5. gr. 57. gr. tekjuskattslaganna sé svo sérstaks eðlis að 
nauðsynlegt hljóti að vera að halda henni uppi með viðurlögum af öðrum toga en um ræðir að öðru 
leyti samkvæmt lögum nr. 90/2003 og öðrum helstu skattalögum. Verður ekki sé að skylda þessi sé 
svo verulega ólík hvers kyns annarri upplýsingaskyldu sem skattalög kveða á um. Itrekar 
skattrannsóknarstjóri það viðhorf sem lýst var í umsögn embættisins, dags. 10. janúar sl., varðandi 
drög frumvarpsins, að sú spurning hvort innleiða eigi stjórnvaldssektir sem nýtt viðurlagaúrræði í 
helstu skattalög sé verð umfjöllunar og athugunar og þá með almennum hætti fremur en í tengslum 
við eina ákveðna skyldu, enda um að tefla verulega breytingu frá gróinni tilhögun. Samhliða er þörf 
á skoða samspil slíkra viðurlagaúrræða við önnur þegar fyrirliggjandi ákvæði laganna. Það er 
viðhorf embættisins að innleiðing slíkra úrræða sem c- liður 1. gr. frumvarpsins kveður á um 
þarfnist mun víðtækari og heildstæðari umfjöllunar og undirbúnings en um hefur rætt við gerð 
fyrirliggjandi frumvarps.

Skattrannsóknarstjóri ríkisins bendir á að lög um tekjuskatt nr. 90/2003, með síðari breytingum, eru 
helstu og þýðingarmestu lög hérlendrar skattalöggjafar. Er því rík ástæða til gæta þess að breytingar 
á ákvæðum laganna falli að uppbyggingu þeirra og grundvallartilhögun. Því telur 
skattrannsóknarstjóri að ef ástæða sé talin til að innleiða í lögin heimild til álagningar 
stjórnvaldssekta, hvort heldur sem er vegna brota gegn fleiri eða færri ákvæðum, sé mun eðlilegra 
að setja slík ákvæði í XII. kafla laganna en að skjóta þeim inn í einstakar greinar, svo sem að er 
stefnt með frumvarpi því sem umsögn þessi varðar. ítrekar skattrannsóknarstjóri það viðhorf er fram 
kom í umsögn embættisins á samráðsgátt stjómvalda að slíkur bútasaumur með dreifingu 
viðurlagaákvæða sé óheppilegur og andstæður uppbyggingu tekjuskattlaganna og augljóst megi 
vera að ekki fari vel á að viðurlagaákvæði séu á víð og dreif í lögum og það því síður ef í þeim er 
sérstakur kafli um viðurlög og refsingar.

í 3. tölulið greinargerðarinnar með frumvarpinu segir að við samningu ákvæðisins hafí verið horflt 
til nýlegra setta laga um raunverulega eigendur nr. 82/2019, einkum 15. gr. þeirra um 
stjórnvaldsektir, sem og 120. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006. Frumvarpið feli í sér nýbreytni í 
íslenskum skattarétti en ríkisskattstjóri hafi heimildir samkvæmt öðrum lögum til að beita aðila 
sektum. Eru í því sambandi nefnd til fyrrgetin lög um raunverulega eigendur og um ársreikninga, 
sem og lög um aðgerðir gegn peningaþvætti nr. 140/2018. Skattrannsóknarstjóri getur ekki fallist á 
að ákvæði umræddra laga um heimildir ríkisskattstjóra til álagningar stjórnvaldsekta réttlæti að í 
meginlög íslenskrar skattalöggjafar, tekjuskattslögin, sé sett ákvæði sem er á skjön við uppbyggingu 
þeirra og sérgreinir eitt afbrigði af margvíslegum skyldum til upplýsingagjafar sem lögin kveða á
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um sem skyldu er varði stjórnvaldssekt að vanrækja. Þá er ekki um að ræða samkvæmt þessum 
lögum sem til er vísað sem fyrirmynda skörun við önnur ákvæði laganna eða við hlutverk annarra 
stjórnvalda.

Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu er Ijóst að sakir ákvæða 1. mgr. 4. gr. 7. 
viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu veldur nýting heimildar til álagsbeitingar samkvæmt 108 gr. 
tekjuskattsslaganna vandkvæðum varðandi beitingu refsingar samkvæmt 109. gr. laganna. Er því 
vafalaust að beiting stjórnvaldssekta af hálfu ríkisskattstjóra hefur sömu áhrif. Enda þótt ekki sé 
útilokað að mati dómstólsins að beita megi bæði stjórnsýsluviðurlögum og refsingum vegna brots 
eru þau skilyrði varðandi samþættingu málsmeðferðar í efni og tíma sem um ræðir svo ströng að 
óárennilegt er að efna til þannig tilhögunar. Af þessu leiðir að ef ákveðið er að tilgreind brot á 
ákvæðum skattalöggjafar skuli varða stjórnvaldsektum sem ríkisskattstjóri leggi á kann það að girða 
fyrir að refsingum verði beitt vegna háttseminnar og jafnvel einnig fyrir að hún sæti rannsókn 
skattrannsóknarstjóra. I Ijósi þessa var m.a. að því vikið í framangreindri umsögn 
skattrannsóknarstjóra frá 10. janúar sl. hvernig mál horfðu við ef ríkisskattstjóri hefði ekki beitt 
stjórnvaldssekt vegna atvika sem væru til meðferðar hjá skattrannsóknarstjóra. Ekki væri ljóst hvort 
túlka skyldi ákvæðið þannig að viðurlögum samkvæmt 109. gr. yrði þá ekki við komið heldur yrði 
skattrannsóknarstjóri að vísa þeim þætti málsins er varðar vanrækslu skjölunar til ríkisskattstjóra, 
eða hvort sleppa yrði þeim þætti úr rannsókninni þannig að ekki yrði beitt refsingum vegna 
vanrækslu skjölunar í alvarlegri málunum af þeim toga sem skattrannsóknarstjóri rannsakar. Væri 
hvort tveggja ótækar afleiðingar en ekki hefði gefíst tími til að gaumgæfa þetta til hlítar. Að 
athuguðu máli telur skattrannsóknarstjóri að varlegra sé að álykta að um ræði óheppilegar 
afleiðingar. Jafnframt telur skattrannsóknarstjóri að óheppilegt sé að gera lög svo úr garði að sama 
háttsemi geti varðað bæði stjórnvaldssektum og refsingum og að ákjósanlegra sé að aðeins einni 
gerð viðurlaga verði beitt á grundvelli aðgreiningar ýmist eftir brotlegri háttsemi eða alvarleika 
brota. Hið fyrirliggjandi frumvarp virðist hins vegar bjóða upp á árekstra og óvissu í þessu 
sambandi, svo sem að ofan greinir.

Nokkuð hefur verið aukið við efni 3. töluliðar greinargerðar með frumvarpinu frá þeirri mynd hans 
sem birt var á samráðsgátt stjórnvalda. Ekki er þar þó að fínna ítarlegra umfjöllun um ofangreind 
atriði, heldur segir þar aðeins að talið sé að ef frumvarpið verði að lögum muni það ekki leiða til 
þess að beiting 109 gr. verði útilokuð í málum vegna milliverðlagningar lögaðila, jafnvel þótt 
sektarheimild hafi áður verið beitt vegna síðbúinna eða ófullnægjandi skila á upplýsingum 
samkvæmt 5. mgr. 57. gr. laganna. Vegna síðastgreindra ummæla ítrekar skattrannsóknarstjóri að 
framanraktar athugasemdir lúta að þeim þætti mála er varða vanrækslu skjölunar en ekki málum 
vegna milliverðlagningar í heild. Vert er og að taka fram að samkvæmt dómi Hæstaréttar í máli nr.
11/2018 er vafalaust að lögaðilar njóta vemdar ofangreinds ákvæðis Mannréttindasáttmála Evrópu.

4. Lokaorð

Samkvæmt ofangreindu mælir skattrannsóknarstjóri gegn því að það fyrirkomulag sem ákvæði c- 
liðar 1. gr. umrædds lagafrumvarps gera ráð fyrir að verði lögleitt Sé hins vegar talið að lögleiða 
eigi sektarheimild þessa tekur skattrannsóknarstjóri eftirfarandi fram:

Skattrannsóknarstjóri ríkisins ítrekar þá afstöðu sem lýst var í fyrrgetinni umsögn embættisins sem 
send var á samráðsgátt stjómvalda, sem og hér að framan, að ef að innleiða eigi í lög um tekjuskatt 
nr. 90/2003 þá heimild til stjórnvaldssekta sem um ræðir samkvæmt téðu frumvarpi væri mun 
eðlilegra að setja slíkt ákvæði í XII. kafla laganna fremur en að skjóta því inn í 57. gr. eins og til er
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lagt. Er hin ráðgerða lagasetning að þessu leyti í andstöðu við uppbyggingu tekjuskattslaganna og 
ítrekar skattrannsóknarstjóri að ekki fer vel á að viðurlagaákvæði séu á víð og dreif í lögum.

Lokamálsliður fyrstu málsgreinarinnar sem um ræðir samkvæmt c-lið frumvarpsins kveður á um að 
stjórnvaldsekt skuli beitt „óháð því hvort lögbrot er framið af ásetningi eða gáleysi“. Talið verður 
að meining frumvarpshöfunda sé að kveða með þessum orðum á um hlutræna refsiábyrgð vegna 
brota á skjölunarskyldu samkvæmt 5. mgr. 57. gr. tekjuskattslaganna. Með hliðsjón af ákvæðum 8. 
mgr. 109. gr. virðist þessi málsliður vera settur fram til áréttingar. Að mati skattrannsóknarstjóra er 
þetta orðalag ekki heppilegt þar sem það er ekki afdráttarlaust og verður jafnvel misskilið. Telur 
skattrannsóknarstjóri að betur fari á að taka mið af skýru orðalagi 8. mgr. 109. gr., sbr. fyrri málslið 
þess, þannig að málsliðurinn yrði svohljóðandi:

„Gera má lögaðila fésekt fyrir brot óháð því hvort brotið megi rekja til saknæms verknaðar 
fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans.“

I Ijórðu málsgreininni sem fram er sett í c- lið frumvarpsins segir í fyrsta málslið að sekt geti numið 
allt að þremur milljónum króna fyrir hvert reikningsár sem „skattaðili“ hefur látið hjá líða „að 
uppfylla skilyrði 1. málsl. 5. mgr. að hluta eða öllu leyti“. Skattrannsóknarstjóri bendir á að það er 
aðeins í þessu eina tilviki að notast er við orðið „skattaðili“ í ákvæðum frumvarpsins. Að öðru leyti 
er orðið „lögaðili“ notað. Þá telur skattrannsóknarstjóri að umhugsunarefni sé hvort vel fari á að 
vísa til „skilyrða“ 1. málsliðar 5. mgr. Er þar fremur kveðið á um skyldu en að skilyrði séu sett. 
Telur skattrannsóknarstjóri að orðalagið „að sinna skjölunarskyldu“ sem fram kemur m.a. í næsta 
málslið ljórðu málsgreinarinnar sé lipurt og lýsandi og að það myndi sóma sér vel í stað orðsins 
„skilyrða“ í fyrsta málsliðnum.

Virðingarfyllst, 

f.h. skattrannsóknarstjóra ríkisins

Theodóra Emilsdóttir
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