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Ríkisskattstjóri hefur þann 21. janúar sl. móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn kostur 
á því að veita umsögn um ofangreint þingmál.

Ákvæði 4. gr. frumvarpsins var samið í samráði við ríkisskattstjóra, sem telur að lögfesting þess 
muni meðal annars auka skýrleika 10. gr. b jarðalaga, nr. 81/2004.
Ríkisskattstjóri telur þó tilefni til eftirfarandi athugasemda:

I.

Vakin er athygli á að hvorki í núgildandi ákvæði 10. gr. b jarðalaga né í frumvarpi þessu er 
kveðið á um sérstaka þagnarskyldu um þær upplýsingar og gögn sem veitt eru ríkisskattstjóra 
eða aflað á grundvelli ákvæðisins. Ljóst er að upplýsingaskyldan samkvæmt 10. gr. b getur falið 
í sér að aðilar þurfi að afhenda mikið magn upplýsinga og gagna sem geta m.a. innihaldið 
fjárhagsupplýsingar auk annarra viðkvæmra upplýsinga. Ríkisskattstjóri leggur til að sérstök 
þagnarskylda ríki um þær upplýsingar og gögn sem veitt eru ríkisskattstjóra á grundvelli 
ákvæðisins. Þá er nauðsynlegt að tryggja að ráðherra og stýrihópur sem starfar skv. 39. gr. laga 
um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018, séu bundin sérstakri 
þagnarskyldu um upplýsingar og gögn sem ríkisskattstjóri veitir þeim á grundvelli 7. og 8. mgr.
10. gr. b. Sama gildir um upplýsingar og gögn sem upplýsingaskyldir aðilar afhenda eftir 
atvikum við meðferð málsins hjá ráðherra. Sérstök þagnarskylda væri til þess fallin að tryggja 
að upplýsingaskyldir aðilar skiluðu fullnægjandi upplýsingum og gögnum samkvæmt 
ákvæðinu, en almennt hefur gætt nokkurrar tregðu í þá veru að aðilar veigri sér við að skila inn 
fullnægjandi upplýsingum og gögnum ef um þau gildir ekki trúnaður og þau kunna að vera 
afhent þriðja aðila.

Ríkisskattstjóri leggur því til að við 10. gr. b bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

„ Sérstök þagnarskylda ríkir um þær upplýsingar og gögn sem veitt eru ríkisskattstjóra 
eða aflað á grundvelli þessa ákvæðis eða miðlað er samkvæmt 7. og 8. mgr. til ráðherra 
og eftir atvikum til stýrihóps sem starfar skv. 39. gr. laga um aðgerðir gegn
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peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018. Sérstök þagnarskylda skv. 
ákvæði þessu gildir einnig um önnur tilvik þar sem ráðherra eða stýrihópi eru látin í té 
upplýsingar og gögn samkvæmt lögum þessum. “

II.
Í lokamálslið c-lið 4. gr. frumvarpsins segir:

„ Upplýsingar samkvæmt framansögðu skulu veittar ríkisskattstjóra árlega eða fyrir 1. 
febrúar ár hvert, á þann hátt sem mælt er nánar fyrir um í 4.-6. mgr.“

Ríkisskattstjóri telur orðalagið „árlega eða fyrir 1. febrúar ár hvert" vera villandi að því leyti að 
af framsetningunni megi álykta að upplýsingaskyldur aðili eigi val um að sinna 
upplýsingaskyldu fyrir 1. febrúar ár hvert eða á öðrum tíma svo frem i sem það sé á 
ársgrundvelli. Lagt er til að lokamálsliður c-liðar 4. gr. frumvarpsins orðist svo:

„ Upplýsingar samkvæmt framansögðu skulu veittar ríkisskattstjóra fyrir 1. febrúar ár 
hvert, á þann hátt sem mælt er nánar fyrir um í 4.-6. mgr.“

III.

Í f-lið d-liðar 4. gr. frumvarpsins segir:

„ E f fjárvörslmjóður eða sambærilegur aðili á í hlut, skal hvað hann varðar gera grein fyrir 
aðilum sem fa lla  undir a-e-liði 1. mgr. 5. gr. laga um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 
82/2019.“

Til skýringa þá er tilvitnuð 1. mgr. 5. gr. laga nr. 82/2019 svohljóðandi:

„Einstaklingar og lögaðilar sem sinna fjárvörslu eða öðrum störfum fyrir 
fjárvörslusjóði eða sambærilega aðila, sbr. 2. mgr. 2. gr., skulu veita ríkisskattstjóra 
upplýsingar um eftirfarandi:

a. fjárvörsluaðila,
b. stofnaðila,
c. ábyrgðaraðila, e f  við á,
d. rétthafa eða hóp þeirra,
e. aðra einstaklinga sem hafa yfirráð, beint eða óbeint, yfir fjárvörslusjóði eða 

sambærilegri ráðstöfun og
f. gögn sem staðfesta veittar upplýsingar.“

Ríkisskattstjóri bendir á að hvorki í núgildandi ákvæði 10. gr. b jarðalaga né í frumvarpi þessu 
er nánar útskýrt með óyggjandi hætti hvað felist í því að „gera grein" fyrir þeim aðilum sem 
vísan til 1. mgr. 5. gr. laga nr. 82/2019 tekur til, og þannig að hvaða marki beri að veita 
ríkisskattstjóra upplýsingar um þá.
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Ríkisskattstjóri leggur til að fram komi í ákvæði f-liðar d-liðar 4. gr. frumvarpsins hvaða 
upplýsingar beri að veita um framangreinda aðila, þ.e. nafn, kennitölu eða fæðingardag ef 
kennitölu er ekki til að dreifa, heimilisfang og ríkisfang, svo sambærilegar upplýsingar séu 
veittar um þá og veittar eru um beina og óbeina eigendur, raunverulega eigendur og eftir 
atvikum stjórn, sbr. til hliðsjónar a-c lið 3. mgr. d-liðar 4. gr. frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
f.h. ríkisskattstjóra

Anna Harðardóttir Anna Th. Sveinbjörnsdóttir
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