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Samantekt um umsagnir
1. Efni

373. mál á þingmálaskrá, iagafrumvarp, 151. löggjafarþing 2020-2021. Frumvarp til 
laga um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn skattalagabrota (tvöföld

2. Fjöldi umsagna

3. Umsagnaraðilar
Héraðssaksóknari, KPMG ehf., Logos, PricewaterhouseCoopers ehf., 
ríkissaksóknari, Skatturinn, skattrannsóknarstjóri ríkisins.

4. Samantekt um umsagnir og viðbrögð 

Umsagnir héraðssaksóknara og ríkissaksóknara
í umsögn héraðssaksóknara kemur fram að frumvarpið feli í sér jákvæ ðar og 
nauðsynlegar breytingar á tilhögun rannsókna og saksóknar á skattalagabrotum. 
Brugðist hafi verið við flestum tiLlögum embættisins við vinnslu frum varpsins og 
því hafi embættið engar tilLögur að breytingum á þessu stigi.

Ríkissaksóknari tekur fram í umsögn sinni að við samningu frum varpsins hafi 
fu llt tiLlit verið tekið til athugasemda embættisins. FulLtrúi ríkissaksóknara hafi 
setið í vinnuhópnum og komið að mótun þeirra breytinga sem til standi að gera 
með frumvarpinu ásam t fulltrúum frá héraðssaksóknara, Skattinum, 
skattrannsóknarstjóra, fjármálaráðuneytinu og dómsmálaráðuneytinu. Við 
samningu frum varpsins hafi fuLlt tillit verið tekið til athugasemda embættisins.

Umsögn Skattsins
í umsögn Skattsins kemur fram það mat ríkisskattstjóra að þær breytingar sem 
lagðar eru til með frumvarpinu séu til þess fallnar að stuðLa að þeim markmiðum 
sem stefnt er að. Ríkisskattstjóri telur ráðstafanir frum varpsins til einföldunar á 
framkvæmd þar sem flæ kjustig hefur þótt helst til mikið og nokkuð skort á 
heiLdaryfirsýn og þar með fyrirsjáanLeika. AfLeiðingar þessa hafi m.a. verið Langur 
máLsmeðferðartími og jafnveL sLíkir vankanta á máLsmeðferð sem greinir í 
tiLvitnuðum niðurstöðum MannréttindadómstóLs Evrópu. Ríkisskattstjóri teLur 
það tiL bóta að skýra viðmið til grundvaLlar ákvörðun um hvort að máL skuLi sæta 
skatteftirLiti eða skattrannsókn og auka þar gagnsæi, hvort tveggja gagnvart 
framkvæmdinni sjálfri en ennfremur varðandi réttarstöðu sakborninga. Með því 
mætti bæði auka samræmi í meðferð máLa sem og að tryggja að máLsmeðferð og 
efnistök séu með sem réttmætustum hætti m.t.t. þess hvernig máL séu vaxin. Með 
þeirri breytingu að feriLL máLa innan skattkerfisins sé í heiLd sinni á forræði sömu 
stofnunar gefst tækifæri til að tryggja eins ríkt samráð og sam starf og kostur er, 
og að móta sLík viðmið og stýra ferli máLa með sem bestum hætti frá upphafi tiL 
enda. Þá geti einnig skapast frekari færi en eLla á því að nýta heiLdstæðar 
greiningar tiL áhættumats og forgangsröðunar við bæði skattrannsóknir og 
skatteftirlit, á grundvelLi yfirsýnar yfir ferlið aLlt frá framtaLs- eða skýrsLuskiLum 
og tiL innheimtu.

Ríkisskattstjóri bendir á að sambærileg rök lágu að taLsverðu leyti tiL 
grundvaLLar sameiningu embætta ríkisskattstjóra og skattstjóra með Lögum nr. 
13/2009, en sú ráðstöfun hefur verið talin með þeim heilLadrýgstu skrefum sem 
stigin hafa verið í átt tiL endurskipuLagningar og samþættingar eðlislíkra verkefna 
með samræmingu og skilvirkni að leiðarljósi.
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Með vísan til skýrari verkaskiptingar, hvorttveggja við mörk skattkerfisins og 
refsivörslukerfisins og á milli þeirra sem starfa við skatteftirlit og rannsóknir, 
aukins samráðs, skýrari viðmiða við máismeðferð, aukins gagnsæ is og tækifæra 
til nýtingar uppLýsinga, þá telur ríkisskattstjóri tiLlögur frum varpsins líklegar til 
þess að styrkja baráttuna gegn skattsvikum, með samstiLLingu þeirra úrræða og 
mannauðs sem skattkerfið hafi yfir að ráða. Ætla megi að með aukinni skiLvirkni 
á grundvelLi einfaLdara stjórnsýsLufyrirkomuLags, og ýmis konar samnýtingar á 
stoðþjónustu, þá náist með tímanum fram hagræði í rekstri stofnana og 
ennfremur þjóðhagslegt hagræði af bættum árangri skattefti rlits og 
skattrannsókna og nauðsynleg réttarbót fyrir skattaðilana sjáLfa.

Umsagnir KPMG ehf., Logos lögmannsstofu og PricewaterhouseCoopers ehf.
KPMG fagnar þeim breytingum sem stefnt er að með frumvarpinu en vekur athygli 
á nokkrum atriðum sem mætti útfæra með öðrum hætti. KPMG telur að sú 
breyting, að færa skattrannsóknarstjóra ríkisins undir Skattinn, sé ekki tiL þess 
faLlin að breyta miklu í framkvæmd hvað varðar óskýr mörk skatteftirlits og 
skattrannsókna. Bendir KPMG á að í FinnLandi fari rannsókn refsiverðra 
skattaLagabrota aLfarið fram á vegum Lögreglu. Leggja mætti niður embætti 
skattrannsóknarstjóra ríkisins og skipta stafsmönnum embættisins miLLi 
LögregLu/héraðssaksóknara og Skattsins að fordæmi Finna.

Þá teLur KPMG að skoða þurfi nánar hvernig hægt sé að tryggja að hugsanLegar 
endursendingar tiltekinna mála vinni ekki gegn markmiði frum varpsins um 
styttingu máLsmeðferðartíma. KPMG tekurfram  í umsögn sinni að Lagabreytingar 
þær sem boðaðar séu í frumvarpinu kveði á um að ákvörðun um hvort máli verði 
vísað tiL meðferðar hjá LögregLu verði byggða á fyrirmæLum útgefnum af 
ríkissaksóknara. Þannig skuLi ríkissaksóknari setja nánari fyrirmæLi um hvaða 
máLum skuLi vísað tiL rannsóknar LögregLu. Það er mat KPMG að best færi á því að 
kveða á um í lögum, með skýrum hætti, hvaða máL sættu meðferð sakam áls hjá 
LögregLu og hversæ ttu eftirLiti skattyfirvaLda.

Að lokum teLur KPMG mikiLvægt að staða þeirra sem þegar hafi sætt áLagningu 
og sæti sakamáLarannsókn verði tekin sérstakLega fyrir í áframhaLdandi meðferð 
máLsins.

Logos tekur undir með höfundum frum varpsins að breytingar séu 
nauðsynLegar, en þær sem verði gerðar megi ekki draga úr þunga í baráttunni 
gegn skattsvikum. í dómskerfinu séu enn refsimáL tiL meðferðar sem LíkLeg séu tiL 
að fara gegn banni við tvöfaLdri málsmeðferð þar sem sakborningar hafi þegar 
mátt þoLa áLag á skattstofna hjá ríkisskattsstjóra og séu nú í annarri refsimeðferð 
vegna sömu brota fyrir dómstólum. Bæta þurfi bráðabirgðaákvæði í frumvarpið 
þar sem tekið verði fram að felLa beri niður sLík refsimáL fyrir dómstóLum þar sem 
áhöLd séu um að annað hvort hafi ekki verið nægilega gætt að efnislegri eða 
tímaLegri samþættingu máLsmeðferða og þannig hætta á því að hin tvöfaLda 
refsimeðferð uppfyLli ekki þau undanþáguskiLyrði sem MannréttindadómstóLl 
Evrópu hefur talið að giLdi um ne bis in idem  skv. 4. gr. 7. samningsviðauka við 
mannréttindasáttmáLa Evrópu. Ef það verði ekki gert þá liggi fyrir að brotið verður 
gegn réttindum þessara einstakLinga sem kLárlega séu annars viðurkennd í 
frumvarpsdrögunum. Það sé ekki víst að brotið verði gegn öLLum en LíkLegt að svo 
verði gegn veL fLestum þeirra. Leiðrétting gagnvart þessum máLum sem sLuppu 
inn í refsimeðferð í annað sinn fyrir giLdistöku bráðabirgðaLaganna verði því 
einnig að eiga sér stað og eru gerðar tiLLögur að Lagabreytingum þess efnis.

Sam eining skattrannsóknarstjóra ríkisins við embætti ríkisskattstjóra, sem 
sérstaka einingu innan Skattsins, sé LíkLega skref í rétta átt en Leysi ekki vandann 
og hafi það yfirbragð að vera afrakstur m álamiðlana viðkomandi embætta frekar 
en að vera besta Lausnin. Vandinn verði áfram sá að óLjóst verði hvort máL tiLheyri 
eftirLiti Skattsins eða rannsóknarmeðferð hjá skattrannsóknarstjóra, en sú 
síðarnefnda máLsmeðferð sé mikLu meira íþyngjandi, auk þess sem hún Leiði tiL 
þess að skattaðiLi þurfi að fara í tvöfaLda meðferð innan skattkerfisins þó 
eingöngu sé um einfaLda refsimeðferð að ræða í skiLningi ne bis in idem.

Þá sé í frumvarpsdrögunum talað um að „skýr skurðpunktur" verði á miLli 
stjórnsýsLumáLa sem séu afgreidd innan skattkerfisins og svo aLvarLegri máLa sem 
eigi að fara í refsimeðferð, samkvæmt útgáfu fyrirmæla ríkissaksóknara á
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grundvelli 21. gr. laga um meðferð sakamáia, nr. 88/2008. Logos telur þetta 
mögulega vera hina raunveruiegu réttarbót í boðuðum breytingum gagnvart 
skattrannsóknarstjóra, og þá með þeim fyrirvara að siíkurskýrskurðpunkturverði 
til staðar með nægri [agastoð. í ölLu faLli undirstriki þetta þann vilja að draga úr 
margfaLdri meðferð þessara máLa en það verði áfram tvöföLd meðferð hjá 
skattyfirvöldum ef mál fari ekki til héraðssaksóknara. Best sé því að ganga alLa 
Leið og hafa aLmennt eina áLagningarmeðferð og eina refsimeðferð hjá þeim 
aðiLum sem hæfastir séu tiL að sinna hvorri Leið fyrir sig. Það séu því sterk rök að 
fara frekar „finnsku Leiðina", sem m.a. sé útskýrð í greinargerð með 
frumvarpsdrögunum. Ef sú Leið yrði farin þá myndi embætti 
skattrannsóknarstjóra verða Lagt niður og heLstu starfsmönnum embættisins 
skipt á miLli Skattsins og héraðssaksóknara.

Logos tekur undir það að ekki sé raunhæft að veita skattrannsóknarstjóra 
ákæruvald í máLaflokknum. Það virðist þó svo að heLstu rök fyrir því að 
skattrannsóknir verði hjá sérstakri undirstofnun hjá Skattinum, frekar en hjá 
héraðssaksóknara, séu þau að þá sé rannsóknaraðiLum tryggður aðgangur að 
uppLýsingum í gegnum tvísköttunarsam ninga og uppLýsingaskiptasamninga.

TaLsvert langt sé gengið í því að fela ríkissaksóknara ákveðið 
skiLgreiningarvaLd á grundveLLi sakamáLaLaga, þar sem heimiLdin sé ansi aLmenn. 
Vafamál geti verið um að reglur um mörk á íþyngjandi sakamáLameðferð standist 
LögmætisregLuna ef þær styðjist við óLjósa eða aLmenna LagaheimiLd. Þá teLur 
Logos heimiLd skattrannsóknarstjóra tiL lækkunar sekta sjálfsagða og tímabæra 
og enn sjáLfsagðra að sama heimiLd verði fengin dómara í refsimáLum fyrir 
dómstólum.

PwC teLur ástæðu tiL að Lýsa yfir ánægju með það meginmarkmið frum varpsins 
að standa vörð um skilvirkt kerfi skatteftirLits og rannsókna en um leið að einfalda 
aLLa máLsmeðferð. Hins vegar setur PwC spurningarm erki við það hvort sú Leið 
sem áformuð sé í þessum efnum sé sú heppiLegasta. Frumvarpsdrögin geri ráð 
fyrir að festa í sessi tiLhögun sem tiL bráðabirgða hafi verið komið á með 13. gr. 
laga nr. 33/2020. Um Löngu tímabæra réttarbót sé að ræða sem fuLl ástæða sé tiL 
að fagna enda verið að standa vörð um grundvaLLar mannréttindi Líkt og ráða 
megi af dómaframkvæmd Mannréttindadóms Evrópu.

PwC teLur ámæLisvert að standa ekki vörð um réttindi þeirra skattaðiLa sem 
nú þegar hafi sætt áLagi á skattstofna við endurákvörðun ríkisskattstjóra en eru 
nú tiL meðferðar hjá héraðssaksóknara eða refsimeðferð fyrir dómstóLum. 
Vissulega kunni í einhverjum þessara mála að leika vafi á að um ólögmæta 
tvöfaLda máLsmeðferð sé að ræða en spurning hvort þann vafa eigi ekki að túLka 
gjaLdanda/sakborningi í hag og tekur PwC undir tiLlögur Logos um 
frumvarpsdrögin.

Sú breyting að sameina skattrannsóknarstjóra ríkisins við embætti 
ríkisskattstjóra, sem sérstaka einingu innan Skattsins, komi ekki ein og sér í veg 
fyrir þá tvöföLdu málsmeðferð sem sé til staðar í skattaþætti málanna 
(álagningarþætti), þ.e. að máL séu fyrst rannsökuð hjá skattrannsóknarstjóra en 
síðan tekin afturtiL meðferðar hjá álagningarsviði embættis ríkisskattstjóra. PwC 
teLur heppiLegra að vera með hreinan aðskiLnað á miLLi þeirra máLa sem sæti 
eftirLiti og áLagningu á stjórnsýsLustigi, þ.e. hjá Skattinum og þeirra sem sæti 
refsimeðferð. Þeim aðskiLnaði verði best náð með því að færa rannsókn aLvarLegri 
skattaLagabrota tiL embættis héraðssaksóknara og er vakin sérstök athygLi á 
„finnsku Leiðinni". MæLst ertiL þess að sú Leið verði tekin tiL nánari athugunar og 
efni frum varpsins verði endurmetið með hLiðsjón af henni.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið áréttar eins og fram kemur í frumvarpinu að 
það var unnið af vinnuhópi sem skipaður var í kjöLfar skýrsLu nefndar um 
rannsókn og saksókn skattaLagabrota. Verkefni vinnuhópsins fólst í samningu 
frumvarps þar sem Lagðar yrðu tiL breytingar á efnisregLum, stofnanauppbyggingu 
og samstarfi sem hefði í för með sér að tvöföLdum refsingum verði ekki beitt við 
rannsókn og saksókn skattaLagabrota. Vinnuhópurinn fundaði með fuLLtrúum 
þeirra stofnana sem málið snertir, átti með þeim samráð og skoðaði auk þess 
ým sar aðrar Leiðir að settu marki. Er frumvarpið afrakstur þeirrar vinnu og hefur
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að geyma þær tillögur að lagabreytingum sem best þóttu fallnar tiL að ná þeim 
markmiðum sem vinnuhópnum var falið að útfæra og mótun stefnu til framtíðar.

MeðaL þeirra Leiða sem vinnuhópurinn skoðaði var „finnska Leiðin", þ.e. að 
rannsókn refsiverðra skattaLagabrota fari alfarið fram á vegum LögregLu. Sú Leið 
þótti ekki ákjósanLeg, m.a. þarsem  hún vartaLin flókin, kostnaðarsöm og kaLLaði 
á uppstokkun á giLdandi kerfi. Fram kom á fundum vinnuhópsins með 
hagsmunaaðiLum að skattrannsóknarstjóri ætti meiri samLeið með Skattinum en 
héraðssaksóknara þar sem mesta sérþekkingin og skilvirknin í málafLokknum 
Lægi. Þá þótti ekki fýsiLegt að skipta starfsmönnum skattrannsóknarstjóra miLLi 
Skattsins og héraðssaksóknara og Ljóst að liðsinni og aðkoma Skattsins þyrfti til 
að koma í einstökum máLum. Þá er FinnLand eitt NorðurLandanna þar sem 
máLafLokkurinn heyrir undir LögregLu.

TiLLögurfrumvarpsins eiga að ná þeim markmiðum sem vinnuhópnum varfaLið 
að útfæra og mótun stefnu til framtíðar með skýrari verkaskiptingu þeirra 
embætta sem koma að rannsókn og saksókn skattaLagabrota og skjótari 
máLsmeðferð þeirra mála. Með skýrara stofnanafyrirkomuLagi, sem meðal annars 
feLur í sér einfaldari og styttri máLsmeðferðartíma, er stefnt að því að styrkja enn 
frekar eftirLit og rannsóknir á skattundanskotum. Verður að teLja skynsamLegt að 
stíga varLega tiL jarðar í fyrstu en komi ágaLLar á framkvæmd í Ljós síðar verði 
brugðist við þeim. TeLja verður að þrátt fyrir að sameiningin sem slík Leiði ekki til 
uppsagna starfsm anna geti hún Leitt tiL stjórnunarLegs og fjárhagsLegs ávinnings. 
AugLjóst er að töluverð hagræðing mun nástfram  í stoðþjónustu og samnýtingu 
húsnæðis sem aftur getur Leitt tiL mun öfLugri skattrannsókna og -eftirlits. Með 
sameiningu toLlstjóra og ríkisskattstjóra í maí 2020 reyndust felast töluverð 
samLegðaráhrif og er ekki von á öðru en að svo verði einnig með sameiningu 
skattrannsóknarstjóra ríkisins ogem bæ ttis ríkisskattstjóra.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ríkissaksóknari gefi nánari fyrirmæLi um 
hvaða málum skuli vísað til rannsóknar lögreglu. Sam kvæm t 21. gr. laga um 
meðferð sakamáLa, nr. 88/2008, gefur ríkissaksóknari út aLmennar regLur og 
fyrirmæli um meðferð ákæruvaLds. Útgáfa fyrirmæLa um hvaða brot gegn 
skattaLöggjöfinni fara í rannsókn hjá LögregLu er því byggð á Lögum og teLja verður 
að ákvæðið sé nægiLega skýrt svo að unnt sé að byggja á því og þar með uppfyLli 
það skiLyrði LögmætisregLunnar. FleimiLdin tiL útgáfu fyrirmæLa ríkissaksóknara 
var sett með 2. mgr. 27. gr. laga um meðferð opinberra máLa, nr. 19/1991, og héLst 
óbreytt með giLdistöku Laga um meðferð sakamáLa nr. 88/2008. FyrirmæLi 
ríkissaksóknara sem í giLdi eru um meðferð ákæruvalds eru skýr og telja verður 
að þau gefi ekki tiLefni tiL mistúLkunar. í greinargerð með frumvarpi þessu eru sett 
viðmið fyrir ríkissaksóknara um tiL hvers eigi að Líta við gerð fyrirmælanna. Þá er 
LagttiL með frumvarpinu að Lögfestar verði sektarheimiLdir skattrannsóknarstjóra 
og þær auknar veruLega. Er þetta alLt gert í því miði að koma í veg fyrir tvöfaLda 
refsingu innan skattkerfisins og er taLið að skurðpunkturinn um hvaða máL fari í 
refsimeðferð eða hLjóti meðferð innan skattkerfisins sé skýr. Þungi máLa mun 
Liggja hjá Skattinum, verði frumvarpið að Lögum, en stærstu og aLvarLegustu máLin 
hjá héraðssaksóknara. Þannig er fyrirhugað að færa sektir nær í tíma og rúmi og 
mun aukning sektarheimiLda skattrannsóknarstjóra spiLa þar stórt hLutverk. TiL að 
auka enn möguLeika embættisins til að Ljúka málum á stjórnsýsLustigi með 
sektum væri jafnveL hugsanLegt að hækka 100 miLLj. kr. markið í frumvarpinu. Með 
þessu, og með því að skattrannsóknarstjóri fæ rist hvorki tiL Lögreglu né fái 
ákæruvaLd hefurverið reynt að náfram  kostum beggja kerfa í frumvarpinu.

Gert er ráð fyrir því að kveðið verði á um nánari skil á skatteftirLiti og - 
rannsóknum í regLugerð um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna, nr. 
373/2001, auk þess sem ríkisskattstjóri skeri úr um í hvorn farveg máL fari í 
vafatiLvikum. Þar með ættu jafnframt að mótast viðmið innan skattkerfisins um 
hvenær máL skuLu sæta sérstakri skattrannsókn.

Verkefni vinnuhópsins fóLst í samningu frumvarps þar sem Lagðar yrðu tiL 
breytingar á efnisregLum, stofnanauppbyggingu og samstarfi sem hefði í för með 
sér að tvöföLdum refsingum verði ekki beitt við rannsókn og saksókn 
skattaLagabrota. Mál þeirra skattaðila sem þegar hafa sætt áLagi á skattstofna við 
endurákvörðun ríkisskattstjóra og eru nú tiL meðferðar hjá héraðssaksóknara eða 
refsimeðferð fyrir dómstóLum féLlu því ekki undir verkefni vinnuhópsins. Þó þykir
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rétt að taka fram að eins og fram kemur í umsögnum um frumvarpið Liggur ekki 
fyrir í málunum að um sé að ræða tvöfaLda refsingu. Til þess að svo sé þarf 
samþætting máLsmeðferðar í efni og tíma að hafa verið ábótavant. 
Héraðssaksóknari hefur þegar lagt mat á fjöLmörg máL sem feLld hafa verið niður 
vegna ne bis in idem  og frá ársbyrjun 2020 hafa verið í giLdi bráðabirgðaákvæði í 
skattaLögum sem koma eiga í veg fyrir beitingu áLags í þeim tíLfeLlum að máL 
skattaðiLa hefur sætt rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins og því verið vísað 
til refsimeðferðar. Ráðuneytið gerir ekki athugasem dir við að staða þeirra sem 
þegar hafa sætt áLagningu og sæta sakamáLarannsókn verði tekin sérstakLega 
fyrir við meðferð m álsins fyrir nefndinni. Hins vegar þykir ekki stætt á því vegna 
þeirra máLa sem þegar eru í vinnslu hjá dómstóLum. í 2. gr. Stjórnarskrár 
LýðveLdisins íslands, nr. 33/1944, er kveðið á um þrískiptingu ríkisvaLdsins þar sem 
fram kemur hverjir fari með LöggjafarvaLdið, framkvæmdavaLdið og dómsvaLdið. 
Þar sem dómendur fara með dómsvaldið verður að teLja að löggjafinn geti 
tæpiega sett Lög sem grípa eigi inn í meðferð máLa fyrir dómi. Verður að treysta 
dómstólum til að leiða þau mál farsæ ilega til Lykta.

Umsögn skattrannsóknarstjóra ríkisins
í ítarLegri umsögn skattrannsóknarstjóra koma fram margvísLegar athugasemdir 
við frumvarpið. MeðaL annars eru gerðar athugasem dir við orðalag og orðanotkun 
í greinargerð sem ekki þykir tiLefni tiL að bregðast sérstakLega við. Umsögnin 
kemur ráðuneytinu á óvart þar sem vinnuhópurinn fundaði við vinnslu 
frum varpsins með öLLum hagsmunaaðiium, þ. á m. skattrannsóknarstjóra, átti 
víðtækt samráð með embættunum og veitti þeim kost á að koma að 
athugasemdum við frumvarpsdrögin á ýmsum stigum. Frumvarpið er afrakstur 
þeirrar vinnu þar sem almenn sátt náðist um þær tiLlögur sem þóttu best falLnar 
tiL að ná þeim markmiðum sem vinnuhópnum varfaLið að útfæra og mótun stefnu 
til framtíðar.

Ráðuneytið tekur undir að Lögfesting ákvæðis sem kemur í veg fyrir tvöfaLda 
refsimeðferð getur farið fram sjáLfstætt og án annarra breytinga sem lagðar eru 
tiL með frumvarpinu. Hins vegar var vinnuhópnum falið með erindisbréfi, dags. 
28. janúar 2020, að vinna frumvarp þar sem Lagðar yrðu til breytingar á 
efnisregLum, stofnanauppbyggingu og samstarfi sem hefði í för með sér að 
tvöföLdum refsingum yrði ekki beitt við rannsókn og saksókn skattaLagabrota. 
HLutverk vinnuhópsins var því meira en að koma í veg fyrir tvöfaLda refsimeðferð.

í greinargerð frum varpsins er að finna nákvæma skýringu á helstu 
efnisatriðum þess. Þar kemur m.a. fram að við niðuriagningu 
skattrannsóknarstjóra ríkisins og fLutning verkefna embættisins til Skattsins 
verða ekki Lagðar tiL neinar breytingar á þeim heimiLdum sem 
skattrannsóknarstjóri hefur að núgildandi lögum tiL rannsóknar skattalagabrota 
og heidur hann þeim áfram óbreyttum eftir þær breytingar sem Lagðar eru tiL í 
frumvarpinu.

Gert er ráð fyrir því að rannsókn og ákvörðun sekta vegna skattundanskota 
verði í höndum skattrannsóknarstjóra í þeim tilvikum þegar þau falLa ekki undir 
fyrirmæLi ríkissaksóknara. Þannig fer yfirskattanefnd ekki með sektarheim ildir í 
stærri máLum heidur verður nefndin í hLutverkí sjáifstæ ðrar kærunefndar sem 
tekur við kærum vegna ákvarðana skattrannsóknarstjóra um að Leggja á sektir. 
Eins og fram kemur réttiLega í umsögn skattrannsóknarstjóra má gera ráð fyrir 
aukningu á kærum tiL yfirskattanefndar og var samráð haft við nefndina vegna 
þessa við vinnsiu frumvarpsins.

Ráðuneytið teLur ekki raunhæft að veita skattrannsóknarstjóra ákæruvaid í 
máLafLokknum en með ákæruvald í landinu fara ríkissaksóknari,
héraðssaksóknari og LögregLustjórar, að undanskiLdum ríkisLögregiustjóra. í
gegnum tíðina hefur verið talið óheppilegt að dreifa ákæruvaLdinu víðar en það 
er í dag þar sem það kæmi m.a. í veg fyrir samræmda máLsmeðferð. Fyrir 
skattaðila sem fær sekt skiptir varla máLi hvort sektin er ákveðin af
skattrannsóknarstjóra eða LögregLu. Segja má að það hvort ákæruvaLd, eftir
atvikum LögregluvaLd, fari til skattrannsóknarstjóra eða ekki, sé í reynd deiia um 
hugtök en ekki raunveruiegan árangur. Eins og grein hefur verið gerð fyrir er sú 
leið sem valin hefur verið með frumvarpinu skynsamleg, ekki of fLókin og ekki of
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kostnaðarsöm. Almenn sátt var um hana hjá hagsmunaaðilum við vinnsiu 
frum varpsins og hún gengur upp þar sem reynt er að ná kostum beggja kerfa. Þá 
er Finnland eitt Norðurlanda þar sem rannsókn refsiverðra skattaíagabrota fer 
alfarið fram á vegum lögregLu. Viðbúið er að einhverjir hnökrar geti komi upp sem 
taka þarf þá á að fenginni reynsLu.

Skattrannsóknarstjóri vekur athygLi á því að í frumvarpinu sé ekki að finna 
neitt ákvæði varðandi niðurfeLLingu áLags vegna virðisaukaskatts, sbr. hins vegar 
ákvæði þar um í 26. gr. Laga nr. 33/2020 og nr. 140/2020. Vegna þessa leggur 
ráðuneytið tiL eftirfarandi breytingu á frumvarpinu:

„k eftir 27. gr. frum varpsins kem ur ný grein, svohljóðandi:
Á eftir 27. gr. B laganna kem ur ný grein, 27. gr. C, svohljóðandi:
Efm á li er vísað til meðferðar hjá lögreglu þá verður ekki lagt á álag eftir 1. og 

2. mgr. 27. gr. meðan máí er til rannsóknar eða saksóknar.
Telji héraðssaksóknari ekki tilefni til að Ijúka rannsókn máls eða fellir mál 

niður að hluta til eða öllu leyti skal hann endursenda málið til ríkisskattstjóra. 
Getur ríkisskattstjóri þá lagt á áíag eftir 1. og 2. mgr. 27. gr. óháð því hvort 
endurákvörðun skv. 26. gr. hafi þegar farið fram.

Gefi héraðssaksóknari út ákæru sem leiðir til sýknu eða sakfelíingar með 
endanlegum dóm i verður álag ekki lagt á vegna þeirra ákæruatriða sem þar komu 
fram. Sýkna vegna kröfu um refsingu kem ur þó ekki í  veg fyrir endurákvörðun  
virðisaukaskatts skv. 26. gr.

Lögregla getur ákveðið að rannsókn máls vegna skattalagabrots skuli 
endursend til skattyfirvalda til meðferðar og ákvörðunar e f ekki eru taíin fyrir 
hendi skilyrði fyrir útgáfu ákæru vegna m eintrar refsiverðrar háttsemi."

Að Lokum fyLgir umsögn þessari önnur fram setning á tiLLögum frum varpsins 
sem skýrir á einfaLdari hátt það markmið sem að er stefnt með Lögfestingu þess. 
Með vísan tiL fram angreinds þykir að öðru Leyti ekki tiLefni tiL að bregðast frekar 
við umsögn skattrannsóknarstjóra.
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Álagi ekki beitt sam hliða refsingu/rannsókn skattalagabrota 

Núverandi starfsemi:
Skatturinn: Álagning og innheimta opinberra gjalda auk skatteftirlits. Fer einnig með 
lögbundin verkefni á sviði tollamála, álagningu aðflutningsgjalda og tolleftírLits. 
Skattrannsóknarstjóri ríkisins: Rannsókn skattalagabrota. SRS getur leyft aðila að Ijúka 
refsimeðferð með sekt hjá SRS og verður málinu þá ekki vísað til héraðssaksóknara eða í 
sektarmeðferð hjá YSKN. Aðili fær fyrst upplýsingar um sektarfjárhæðina. Engin vararefsing. 
SRS vísar málum til héraðssaksóknara eða eftir ósk sökunauts ef hann vili ekki að málið verði

Yfirskattanefnd: Leggur á sektir. Fu[Inaðarúrskurðir. Engin vararefsing.
Héraðssaksóknari: Rannsakar alvarlegri mál. Refsing -  sekt eða fangelsi.

Embættin eru með sama hóp til eftirlits og rannsóknar: fyrirtæki og einstaklingar (skattaðilar).

stjórnsýslumáli (andmælaréttur o.fl.) en refsimáli.
Sakborningur getur stundum valið í hvaða farveg mál hans fer -  sbr. 110. gr. tekjuskattslaga. 
Refsimeðferð getur verið með þrennu móti; 1) sektarmeðferð hjá skattrannsóknarstjóra, 2) 
sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd eða 3) sakamálameðferð hjá dómstólum að 
undangenginni rannsókn hjá embætti héraðssaksóknara og útgáfu ákæru.

Verður:
Sam starf og samtal stofnana

Skatturinn (SRS) 

Rannsóknardeild

Stjórnsýslumál (rannsóknir og eftirlit) 

Meirihluti mála.

Skatturinn tekur ákvörðun um vísun til 
lögreglu.

Stjórnvaldssekt (ekki álag) -  kæranleg til yskn.
Yskn. leggur ekki lengur á sektir.100 þ.kr.-lOO millj.kr. (var 100 

þ.kr.-6 millj.kr.)
Engin vararefsing.

Endurákvörðun ;

Refsimál.
Alvarlegustu og stærstu málin, sbr. 262. gr. 

hegningarlaga -  minni hluti mála.

<- Fyrirmæli ríkissaksóknara. Fjárhæðin og 
alvarleíkinn, stig ásetnings, ítrekun, 

brotasamsteypa o.fl.

Refsing (sekt /  fangelsi).

<r Ákæ rt. E f sakfellt þá refsing og endurákvörðun árt álags.

Aftur til Skattsins -en durákvö rðu n.
Sekt (refsing) en ekki álag //  Endurákvörðun o g  álag.

Fram kvæ m din mótast a f endurgjöf og samtali. 
Styttri málsm eðferðartím i - b e t r i  innheimta. 

Ekkert val sakbornings lengur.
Nánari reglur settar í reglugerð,

Refsing = Sekt eða fangelsi og þvi ekki álag.

<r Ekki á k æ rt -m á l endursent til Skattsins.
E f sýkna þá ekkert álag. Kemur þó ekki í veg fyrir endurákvörðun 

hjá Skattinum.


