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Umsögn KPMG ehf. við frumvarp til laga „um  breytingu á lögum er varða rannsókn og 
saksókn ískatta lagabrotum  (tvöföld  refsing, málsmeðferð)“ , á þingskjali 465 -  373. mál.

Í tölvuskeyti nefndasviðs Alþingis þann 14. desember 2020 er KPMG gefinn kostur á að veita 
umsögn um framangreint frumvarp til laga. KPMG hefur kynnt sér frumvarpið og sér ástæðu til að 
koma á framfæri eftirfarandi ábendingum.

KPMG fagnar þeim breytingum sem stefnt er að með frumvarpinu sem hér til umsagnar. Þrátt fyrir 
það telur KPMG vert að vekja á athygli á nokkrum atriðum sem, að mati KPMG, mætti útfæra með 
öðrum hætti.

Athugasemdir KPMG eru sem hér segir.

Tvöföld refsing í skattamálum

Í 3. kafla frumvarpsins er skatteftirlitskerfinu og rannsókn skattamála lýst en það fer fram bæði í 
skattkerfinu og refsivörslukerfinu. Skatturinn fer með tiltekið eftirlitshlutverk innan skattkerfisins 
ásamt skattrannsóknarstjóra. Skattrannsóknarstjóri, sem er sjálfstætt embætti hefur þó ekki 
ákæruvald heldur er það í verkahring embætti héraðssaksóknara að fara með rannsókn hluta 
skattalagabrota, sér í lagi þau sem eru alvarlegri.

Í framkvæmd virðist það oft á tíðum hendingu háð hvort tiltekin rannsókn skattsvika lendir innan 
eftirlitskerfi Skattsins eða sæti rannsókn sem sakamál. Með öðrum orðum eru mörk skatteftirlits 
og rannsóknar óskýr. Samkvæmt greinargerð er fylgir frumvarpinu segir að sérþekking á 
rannsóknum skattalagabrota sé mest innan skattkerfisins en segir þó að vissulega búi einnig 
sérþekking innan embættis héraðssaksóknara.

Þær breytingar, sem eru boðaðar til að bregðast við þeirri gagnrýni er hefur snúið að ógagnsæjum 
mörkum skatteftirlits og rannsókna, eru að embætti skattrannsóknarstjóra verði fært undir embætti 
Skattsins og muni halda áfram að starfa, að mestu leyti með óbreyttum hætti, sem sérstök deild 
innan Skattsins.

KPMG telur að sú breyting sé ekki til þess fallin að breyta miklu í framkvæmd. Rökin sem færð 
eru fyrir því hagræði sem þessu fylgir eru ekki til þess fallin að ná fram því markmiði sem stefnt 
er að með hinni fyrirhuguðu lagasetningu. KPMG telur enn þau vandkvæði, sem því fylgja að 
rannsókn refsiverðra skattalagabrota sé á svo mörgum höndum, vera til staðar þrátt fyrir að 
embætti Skattrannsóknarstjóra verði fellt niður sem sérstök stofnun og færð undir Skattinn sem 
eining innan embættisins.
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Að þessu tilefni telur KPMG vert að staldra við þá framkvæmd sem viðhöfð er í Finnlandi skv. 
greinargerð þeirri er fylgdi frumvarpinu. Í Finnlandi fer rannsókn refsiverðra skattalagabrota alfarið 
fram á vegum lögreglu. KPMG telur slíka breytingu á framkvæmd vera betur til þess fallna að ná 
markmiðum sem stefnt er að í hinni fyrirhuguðu lagasetningu, þ.e. að koma í veg fyrir að 
skattaðilar sæti tvöfaldri refsingu í skattamálum sem og marka skýrari skil milli rannsóknar og 
eftirlits. Mætti leggja niður embætti Skattrannsóknarstjóra og skipta starfsmönnum þess milli 
lögreglu/héraðssaksóknara og Skattsins sé fordæmi Finna fylgt.

Málsmeðferðartími

Eitt af boðuðum markmiðum frumvarpsins er stytting málsmeðferðartíma. KPMG telur boðaðar 
lagabreytingar ekki vera til þess fallnar að stytta málsmeðferðartímann svo nokkru skipti. Þvert á 
móti má finna umtalsverðar endursendingarheimildir milli stjórnvalda í 7. og 14. gr. frumvarpsins. 
Skoða þarf nánar hvernig hægt sé að tryggja að hugsanlegar endursendingar tiltekinna mála vinni 
ekki gegn markmiði frumvarpsins um styttingu málsmeðferðartíma.

Leiðbeiningar ríkissaksóknara

Lagabreytingar þær sem boðaðar eru í frumvarpinu kveða á um að ákvörðun um hvort máli verði 
vísað til meðferðar hjá lögreglu verði byggð á fyrirmælum útgefnum af ríkissaksóknara. Þannig 
skal ríkissaksóknari setja nánari fyrirmæli um hvaða málum skuli vísað til rannsóknar lögreglu.

Í ljósi þess hve íþyngjandi það kann að vera að sæta málsmeðferð sakamáls telur KPMG það 
betur fara að kveða á um reglur þessar á öðrum vettvangi en fyrirmælum ríkissaksóknara. 
Óumdeilt er að málsmeðferð sakamáls og þá sérstaklega að fá stöðu sakbornings er meira 
íþyngjandi en að sæta eftirlitsmáli skattyfirvalda.

Er það mat KPMG að best færi með að kveða á um í lögum, með skýrum hætti, hvaða mál sættu 
meðferð sakamáls hjá lögreglu og hver sættu eftirliti skattyfirvalda. Þá eru ýmis hugtök í lögum 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, og lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 sem skipta grundvallar 
máli við mat á því í hvorn farveginn setja skuli mál. Eru þetta hugtök eins og t.d. „veruleg fjárhæð“, 
„stórkostlegt gáleysi“ og „stórkostlegt hirðuleysi“. Mikilvægt er að þessi hugtök verði sem skýrust 
í lögum.

Aðilar sem þegar hafa sætt álagi

Í frumvarpinu er ekki sérstaklega tekið tillit til þeirra einstaklinga sem nú sæta ákærumeðferð en 
hefur þegar verið gert að greiða álag skv. ákvörðun Skattsins. A f frumvarpinu og dómum sem 
Ísland á aðild að fyrir Mannréttindadómstól Evrópu má ráða að óumdeilt er að slík málsmeðferð 
er ólögmæt. Verði frumvarpið því að lögum er ljóst að tilteknir aðilar geta enn sætt tvöfaldri 
refsimeðferð sem er á skjön við lögin og mannréttindasáttmála Evrópu.

Ljóst er af frumvarpinu að höfundar hafa tekið afstöðu til þessa álitaefnis og ákvörðunin er sú að 
fjalla ekki sérstaklega um framangreinda aðila. Það skýtur því skökku við að fjármála- og 
efnahagsráðherra geri þessa aðila að sérstöku umfjöllunarefni í framsögu sinni við fyrstu umræðu 
um frumvarpið á Alþingi. Í framsögu ráðherrans, sem er aðgengileg á vefsíðu Alþingis (m.a. í 
rituðu máli) segir m.a. um þetta:

„Ég er aðeins að leggja krók á leið mína við framsögu í þessu máli til að vekja athygli 
á þessu sérstaklega. Mér finnst mikilvægt að þingið leggi mat á þetta atriði sjálfstætt.
Ég segi sjálfstætt vegna þess að mér finnst þetta mál hafa verið unnið sérstaklega 
vel og undirbúið og ég legg það þannig fyrir þingið. En ég fylgi því þó eftir með
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þessum orðum að mér þykir þetta ekki alveg einhlít niðurstaða um þau mál sem enn 
eru opin. Þá finnst mér skipta miklu, þegar maður horfir til þessa atriðis, að við erum 
að reyna að gera réttarbót með þessu máli. Við erum að færa mál til betri vegar. Það 
er auðvitað ekki alveg sjálfsagt að á meðan unnið er að umbótum að maður sé sáttur 
við að önnur mál, sem eru í eldri farvegi og maður hefur ekki verið sáttur við, haldi 
áfram eins og ekkert hafi í skorist. Þetta er ekki alveg einhlítt. Ég hvet nefndina til að 
taka þessi sjónarmið sérstaklega til skoðunar og horfa til þess hvort ástæða sé 
mögulega að ganga lengra.

Það verður að hafa í huga að stjórnkerfi okkar hefur verið mjög að vanda sig við 
framkvæmd mála. En það er ákveðin brotalöm í skattframkvæmd hjá okkur að hafa 
fengið þessar athugasemdir og við höfum komist að niðurstöðu um að þær eigi rétt 
á sér. Þá stendur eftir þessi spurning hvað eigi að gera við þau mál sem út af standa.
Þetta bið ég menn um að skoða mjög vandlega. Ég er ekkert að skjóta mér undan 
ábyrgð á því að leggja málið án þessarar breytingar hér fyrir þingið. Frumvarpið 
kemur fyrir þingið eins og ég hef fengið það úr sérfræðingavinnunni. Þar hefur verið 
unnið mjög gott verk. Það er ástæða til að láta þess getið að við höfum átt gott 
samstarf við þær stofnanir sem málið snertir sérstaklega, þannig að mér þykir hafa 
tekist vel til að fást við þau úrlausnarefni sem þar eru undir.“

KPMG tekur því undir með ráðherra og telur mikilvægt að staða þeirra sem þegar hafa sætt 
álagningu og sæta sakamálarannsókn verði tekið sérstaklega fyrir í áframhaldandi meðferð máls 
þessa.

Réttast væri að fella niður rannsókn þessara mála. Það er erfitt að sjá það ganga upp að skilja 
þessi mál eftir og láta þessa einstaklinga flesta þurfa að dragast í gegnum kerfið og fara með sín 
mál til Mannréttindadómstólsins þegar búið er að viðurkenna að tvöföld refsins sé ólögmætt.

Virðingarfyllst, 

KPMG ehf.

Ágúst Karl Guðmundsson, lögmaður og eigandi 

akgudmundsson@kpmg.is

Ævar Hrafn Ingólfsson, lögfræðingur 

aehingolfsson@kpmg.is
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