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Athugasemdir forsætisráðuneytis (mál nr. 375)

I. Inngangur

Forsætisráðuneyti vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við umsögn Skattsins við frumvarp 
um breytingar á jarðalögum, nr. 81/2004 (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, 
upplýsingaskylda o.fl.), einkum að því er varðar sérstaka þagnarskyldu, sbr. kafla III.

II. Almenn atriði

Hinn 29. júní 2020 varð að lögum frumvarp forsætisráðherra um breytingu á ýmsum lögum er varða 
eignarráð og nýtingu fasteigna, nr. 85/2020. Í greinargerð frumvarps þess sem varð að nefndum lögum 
er lýst því markmiði laganna að bæta yfirsýn stjórnvalda yfir eignarráð og nýtingu lands, svo og að auka 
gagnsæi um þessi atriði.

Með b-lið 7. gr. laga nr. 85/2020 var bætt við nýrri 10. gr. b í jarðalög, nr. 81/2004 þar sem mælt er fyrir 
um skyldu lögaðila sem eiga land um að tilkynna Skattinum um eignarhald sitt, e f lögaðili er undirorpinn 
beinu eða óbeinu eignarhaldi erlendra aðila að ákveðnu marki.

Með 4. gr. frumvarpsins, sem nú er til meðferðar fyrir atvinnuveganefnd, eru m.a. lagðar til breytingar 
á 10. gr. b jarðalaga þannig að kveðið verði nánar á um inntak upplýsingaskyldu samkvæmt ákvæðinu, 
í samræmi við framkvæmd Skattsins á gildandi 10. gr. b.

Ráðuneytið telur fyrirhugaðar breytingar á 10. gr. b jarðalaga skv. 4. gr. frumvarpsins horfa til aukins 
skýrleika og því vera til bóta. Ráðuneytið bendir á að í 4. gr. frumvarpsins felast ekki sérstakar 
efnisbreytingar á 10. gr. b jarðalaga, heldur rúmast efni frumvarpsgreinarinnar innan 10. gr. b, eins og 
ákvæðið hljóðar nú. Þá samrýmist efni frumvarpsgreinarinnar framkvæmd Skattsins á gildandi 10. gr. b 
eins og áður segir.

Ráðuneytið er þó efins um að rétt sé að breyta orðalaginu „árlega eða fyrir 1. febrúar 2021“ í 4. gr. 
frumvarpsins. E f lögaðili kæmist t.d. í erlenda eigu 15. febrúar væri rétt að hann sinnti 
upplýsingaskyldunni á því tímamarki, og næst fyrir 1. febrúar að ári. Að mati ráðuneytisins er 
meginatriðið að hlutaðeigandi lögaðilar sinni upplýsingaskyldunni árlega og að gæta verði að því að 
orðalag 10. gr. b jarðalaga sé ekki o f takmarkandi að því er nákvæmt tímamark varðar.

III. Sérstökþagnarskylda

Ráðuneytið leggst eindregið gegn þeirri tillögu Skattsins að við 10. gr. b jarðalaga verði bætt ákvæði 
um sérstaka þagnarskyldu, enda gengur sú tillaga gegn því markmiði 10. gr. b að auka gagnsæi um 
eignarráð lands og tilheyrandi gæða. Í tillögu Skattsins felst í reynd að gögn og upplýsingar sem veittar 
eru Skattinum á grundvelli 10. gr. b verði undanþegin upplýsingalögum nr. 140/2012. Á það getur 
ráðuneytið ekki fallist samkvæmt framansögðu. Fremur er eðlilegt að umræddar upplýsingar verði 
almennt undirorpnar gildissviði upplýsingalaga, en að metið verði hverju sinni á grundvelli 
undanþágureglu 9. gr. þeirra laga hvort einstök gögn skuli, í heild eða að hluta, undanþegin
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upplýsingarétti, t.d. á þeim grunni að þau varði einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt 
er og eðlilegt að fari leynt, ellegar mikilvæga og virka fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja og 
annarra lögaðila. Samrýmist sú nálgun betur því markmiði 10. gr. b að skapa yfirsýn og gagnsæi um 
eignarhald á landi, sem lögð er rík áhersla á í frumvarpi forsætisráðherra sem varð að lögum nr. 85/2020.

Ráðuneytið telur það einnig fallið til að skapa aðhald um gæði og réttmæti upplýsinga sem veittar eru 
Skattinum grundvelli 10. gr. b jarðalaga, að þær falli undir gildissvið upplýsingalaga og um leið 
upplýsingarétt á grundvelli laganna. Ráðuneytið er því ósammála því sjónarmiði Skattsins að 
afdráttarlaus þagnarskylda um þessar upplýsingar myndi auka á gæði og réttmæti gagna sem lögaðilar 
leggja fram. Fremur telur ráðuneytið slíkt vera fallið til að hafa öfug áhrif.

Telji Skatturinn að upplýsingar og gögn sem upplýsingaskyldir lögaðilar láta honum í té á grundvelli 
10. gr. b jarðalaga séu ófullnægjandi, getur hann krafið viðkomandi lögaðila um úrbætur þar á. Sé 
úrbótum ekki sinnt ber Skattinum samkvæmt 10. gr. b að gera ráðherra sem fer með jarðamál viðvart 
auk þess að tilkynna slíkt til stýrihóps sem starfar skv. 39. gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og 
fj ármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018.

Ráðuneytið telur fyrrgreind úrræði stuðla nægilega að því að upplýsingagjöf á grundvelli 10. gr. b 
jarðalaga verði sinnt á fullnægjandi hátt a f  hálfu upplýsingaskyldra lögaðila, og að sérstök þagnarskylda 
sé ónauðsynleg til að ná því markmiði (og raunar fallin til að vinna gegn því sem fyrr segir). Þá áréttar 
ráðuneytið að hagsmunir lögaðila af upplýsingaleynd, þar sem slíkir hagsmunir eru á annað borð til 
staðar, ættu að vera nægilega verndaðir a f 9. gr. upplýsingalaga.

IV. Niðurlag

Ráðuneytið er reiðubúið að veita frekari upplýsingar um þau atriði sem að framan greinir, óski 
atvinnuveganefnd þess.
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