
Nefndasvið Aiþingis, 
Efnahags- og viðskiptanefnd

Umsögn skilað á tölvupósti

Reykjavík, 10. mars 2021

Sameiginleg viðbótarumsögn LOGOS, KPMG og PwC varðandi mál nr. 235/2020: 
frumvarpi tii laga um breytingu á iögum er varða rannsókn og saksókn í  

skattatagabrotum (tvöföid refsing, mátsmeðferð).

Vísað er í fyrri umsagnir LOGOS lögmannsþjónustu, KPMG, og PwC, sem liggja fyrir í 
maHnu, Eru þær hér með ítrekaðar en tilefni þessarar viðbótarumsagnar er 
framhaidsumsógn héraðssaksóknara, dags. 1. mars sl.

Almennt um framhaldsumsögn héraðssaksóknara

í  framhaidsumsögn héraðssaksóknara er lagst gegn því að frumvarpinu verði breytt þannig 
að Það hafi ahrif a mai sem nú eru tii rannsóknar hjá embættinu eða í ákærumeðferð fvrir 
domi. Rokstuðningurinn er fyrst og fremst sá að til séu dómafordæmi sem gefi embættinu 
nægiiega leiðbeiningu um saksóknarmatákæruvaldsins í málum er varða tvöfalda refsingu 

kamur fram að slík breytlng geti haft neikvæð áhrif á fyrirsjáanleika refsimála og vakið 
upp alitaefm varðandi endurupptöku allra þeirra skattamála sem dómur hefur verið laqður 
a her a landi „eftir dóm MDE" með ófyrirséðum afleiðingum.

Þessum sjónarmiðum héraðssaksóknara eru PwC, KPMG og LOGOS ósammála, eins og 
nanar er gerð grern fyrir hér á eftir.

Um bakgrunn ólíkra sjónarmiða

Áður en rætt er um einstaka efnisatriði í framhaldsumsögn héraðssaksóknara þá er rétt að
taka framað saksóknaraembætti eru í eðli sínu íhaldssöm og regiuföst embætti sem vinna
sm mal eftir akveðnum ferlum. I þeirri vinnu sklptir greining dómafordæma veigamiklu
mali. p v i er eðliiegt að saksóknarar h o rfi fyrst og fremst tif nýjustu fordæma Hæstaréttar
þegar maisgrundvöllur einstakra mála og málaflokka er skoðaður. Það á m.a. við um
domafordæmi sem varða álitaefni um tvöfaida refsingu í skattamálum. Þessi sjónarmið
koma einnig skyrt fram í framhaldsumsögn héraðssaksóknara þar sem vísað er í
mðurstöður MDE og að „[ejftir þeirri niðurstöðu hafa síðan íslenskir dómstóiar dæmt í 
skattamaium .

Framhaldsumsögn héraðssaksóknara má skoða í þessu Ijósi,

Eru fslensk dómafordæmi skýr og figgur lausn vandans hjá dómstólum?

Vandinn í tengslum vlð álitaefnið um lögmæti tvöfaldrar refsimeðferðar í skattamálum 
knstaliast að miklu leyti í stöðu leiðandi dómafordæmis á þessu sviði hér á landi Er hér 
visað til doms Hæstaréttar í máii nr. 283/2016 („Bragadómurinn") en hann var kveðinn 
upp nokkrum manuðum eftir að Mannréttindadómstóll Evrópu („MDE") kvað upp dóm sinni 
t malí Jons Asgeirs o.fi.
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dómtnutrflá*nUm ^  Hæstiréttur tilraun 01 að beita rökum MDE f því máll sem fyrir

Rran^^m rfí æð'n'9aíífi ?eSSU Svlði flestir um að sterk rök séu fyrir því að fordæmi
S í f f ? 3msfns,se ek^  fengur marktækt, ef svo má að orði komast, og endurspeglast þau 
rok í frumvarpinu sjaifti og aliti sérfræðinefndar um máiið sem birtist í skýrsiu nefndarmnar
f v r e t 'S T Í r  ? h9 ' A°k5  fT Í r' þVÍ að 8ra9adómurinn telst ekki sterkt fordæmi lengur eru 

ÞaT a S r d°mar MDE- hafa hafnað f tvígang Þeim rökum sem koma fram 
8ra9aa°minum, Þ'e' 1 malum BJarna Armannssonar og Ragnars Þórissonar. Svo það sé

vfö flutninn'mí!L J æstare£tar ' Bragadóminum notuð orðrétt í rökstuðningi ríkislögmanns 
Við^ utnins ma,a ^ arna °9 Ragnars i Strassbúrg. MDE hafnaði þessum rökum alfarið. Það

? ? " ? ! '  Sem akvæðí tf' bráðabir9ðe var sett inn í tekjuskattsiög síðaste vor og nu i haust iagt fram umrætt frumvarp.

Þörfin á lagabreytingu er þvf mikil og ekki síst vegna þess að nú er aðgangur að Hæstarétti
sðuLatl ds[éttur kom tn sögunnar og eidri fordæmum Hæstaréttar getur 

tekið langan tima að breyta hja rettinum sjálftim. Þannig hefur Landsrétturtalið sig bundinn

f l n í I Í E - T  . j JaÍ T mST ScÞar sem Sá dómur er kveðinn UPP af öómsíól sem er æðri 
L3ndsrattur h?fur einn,9 Þvi hafnað að nýrri dómar MDE gangí framar eldra 

S í ? T i ' h  f  -  °f ® ?rundv,e,,li Þeirra sjonarmiða sem koma fram í Bragadómínum 
visað ti! baka morgum fravisunardomum héraðsdómstóla vegna álitaefnisins um tvöfalda 
refsingu. Lausn vandans er því ekki að vænta hjá dómstólum í bráð. Það er eln 
meginastæðan fyrir því frumvarpi sem nú er um rætt og Ifggur fyrir þinginu.

Þannig er því mótmælt að fyrirliggjandi dómafordæmi getí talist skýr grundvöllur fyrir 
akærunnati saksoknara og ummæii héraðssaksóknara koma að þessu leyti á óvart enda í 
algem þversogn við skyrslu nefndarinnar frá 11. september 2019. Það skai tekið fram að 
i nefndmni satu saksoknarar fra embættum ríkissaksóknara og héraðssaksóknara. Þá hafa 
bæði embættm yeitt frumvarpinu sjálfu mjög jákvæða umsögn. En þegar kemur að þvf 
befta somu sjonarmlðum um þau mái sem eoi tif staðar í kerfinu þá finnst 
heraðssaksoknara rett að iita framhjá þessum sjónarmiðum og þá eru eldri dómafordæmi 
ailt i einu fuilnægjandi ieiðarljos i málafiokknum. Þetta virðist ekki mjög rökrétt.

Um grundvaliarhugsunina að bakí frumvarpinu

Grundyallarhugsun frumvarpsins varðandi lausn á vandamálinu um tvöfalda refeingu er sú 
að best se að slita alveg i sundur refsimeðferðirnar, þ.e. annað hvort sæti aðili álagi hjá 
Skattinum, eða fari i serstaka refsimeðferð og sæti þá ekki einnig álagsmeðferð hjá 
Skatt num, Þetta er nánar rokstutt i greinargerð með frumvarpinu og í fuiiu samræmi við 
skyrstuna frá 11. september 2019. Verði frumvarpið að lögum þá mun eftirleiðis aidrei 
reyna ð öijóst mat fyrir dómstólum um samþættingu þessar tveggja málsmeðferða í tíma 
og að efni.

Nánar um niðurstöður sérfræðinga

Ems °9 aður segir ba var f skýrsíu nefndarinnar frá 1. september 2019 komist að þeirri 
niðurstoðu að það þyrfti að fara þá leið sem hér er boðuð í ffumvarpinu. í  frumvarpinu 
sjalfti segir m.a. (undfrstrikun er undirritaðra);

»Af samanburði atvika í þeim máium sem dómamir þrir varða við mál Matthildar 
Ingvarsdottur verður ekkl önnur ályktun dregin en sú að hætt er við að i möraum tih/íki.m

H']Ögur re,fíldar um rannsói<'’ 09 saksókn skattalagabrota, 11. september 2019. Birt m a á ■ 
https://www.stJomarTadicJ. is/Iibrary/04-

% bd3 K 2 ^ t e S ' ^ S f d̂ ll%^ % ^ Ur%20nefndar%2aUm%20rannS^ %b3,OT%20^ %20sate^
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á £ í Í ' Snreð7fe2 í.éf; á l3n?  V̂ 9na refsiverðra brota 9£gn skattalögum vera í andstöðu við akvæði 4. gr. 7. samníngsviðauka mannrettindasattmála Evrópu."

m,m.Tfflif ^ StÖl Ur« eKrU aJ V60 S'Kýrar þó þ3sr séu varfærnislega orðaðar. Niðurstöður MDE
S Í Í  r  skattrannsóknarmáfum falla gegn ístenska ríkinu verði ekki

S r S  ? 5 '  'P-er ekk' ein9on9u viðurkennt með óbeinum hætti að Bragadómurinn
h ío S J Í  f í  ' iJ°S1,nyrra fordærna MDE heldur er ákveðið að reyna ekki að bena í 
brestina heldur ganga aila leið og eyða vafanum að öllu leyti.

Afhverju gilda sjónarmiðín eingöngu tH framtíðar en ekki nútíðar?

nm ní! kamur fram jJramhaldsumsögn héraðssaksóknara sem rökstyður hvers vegna þau
hafa orð ð í  að K í ’ frumvarPinu sJ'á,fu eiga bara við um mál sem ekki
píÍ J  nífho framtlð,nnf en e,93 ekki að gilda um þann raunveruleíka sem sakborningar
eiga nu þegar við að glima i stnni annarrí refsimeðferð fyrir dómstóium. Þessir boraarar 
landsms fylgjast með því að búið sé að lýsa svona tvöfaldri refsingu sem ólöamætu 
mannrettindabroti í flestum tilvíkum. Ekki bara af MDE, heldur líka i skýrslum flölskipaðra 
nefnda raðuneyta og í grelnargerðum með íagafrumvörpum fyrir Alþingi. Samt vilja 
Saf SOn,arar í f ! da afram með refsfmeðferð gegn þeim sem voru komnir í tvöfalda 
refomeðferð fyrir gildistoku braðabirgðalaganna. Þetta fá undirritaðir ekkl skilið. Lióst er
etoi áfranwpkcl^ fyrlrkomula9' að ástæðulausu og því sérkennilegt að halda
h?f .r S f f i sf kamaIa gagnvart einstakíingum með fyrirkomuiagi sem löggjafinn
P i íc t Í r  f  að breyta ve9na hœttu á því að brotið sé gegn þeim grundvalíarrétti 
emstakiinga að vera ekki refeað tvisvar sinnum fyrir sama brot.

A/þekkt að breytíngar á lögum geta haft bein áhrifá dómsmá/

Það er þekktara en fra þurfi að segja að breytingar Alþingis á tögum geta haft bein áhrif á 
einstaka domsmál og tiltekna flokka dómsmála.

ná , S tU Hríi !ffiakst knari Sjá,flJr ákveðið að faI!a frá saksókn f málum eða rnálafiokkum á grundvefli d-liðar 3. mgr. 146. gr. laga um meðferð sakamála, m.a. ef sérstakar
astæður mæla með þvt [...] enda verði að telja að almannahagsmunir krefllst ekki 

Stæ ðna ^ 98tUr 96rSt hV°rt heldUr et* Vegna !a9abreVtin9a eða annarra

f f takiðer d^ mi N  hefur ríkissaksóknari gefið út fyrirmæli dags. 5. júlí 2019 (RS:
3/ 019) þar sem visað var tli þess að með hliðsjón af lagabreytingum og breyttu mati 
l°r?n í at J nf 1 ti!teknum málaflokki, sem endurspegiaðist í lögum sem höfðu þá

nn hífi fi í * ri að fella saksokn niður- Var Þsð svo gert í þessum málafiokki
-  og það vegna þess að logum var breytt. Þetta er efnislega það sama og hér er farið fram 
3 0o veroi gert,

Þá rná hér lika hafei hliðsjón af 1. mgr. 2. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar sem 
visað er til þess að hafl refeilöggjöf breyst frá því að verknaður var framinn til þess er 
domur gengur skuh dæma eftir nýrri lögunum bæði um refeinæmi verknaðar og refetngu

eí í f S  3/2019 er eÍnnÍ9 a,9en9t 35 falfÍð Sé frá saksókn' t d ' með Þeim hætti sem lýst 

Nánar um einstök rök í  framhaldsumsögn héraðssaksóknara

í framhaldsumsögn sinni segir héraðssaksóknari að hann telji að þau mál sem nú eru til 
meðferðar gangi ekki í berhögg við dóma MDF'. Áður er rætt um fordæmfegildi 
Bragadómsins og hvers vegna hæplð sé að byggja ákvarðanir um saksókn áfram á honum 
Emníg Grbuið að fara yfir bvers vegna sérfræðingar, þ.m.t. frá saksóknara, hafa komist að

S c T  J? Ufil° t at /  Se að 9a.nga ai,a leið °9 útiioka vafamál tengd tvöfaldri 
refsimeðferð tit framtiðar, Þessi rök héraðssaksóknara standast því ekki nánari skoðun.
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áhrff: fJ<SÓk2?rÍ f,ð„umrædd breyting é frumvarpínu myndi hafa neikvæð 
ahrif a fyrirsjaanleika refsimala . Þessí rök eru alls ekki auðskitin Varla er verið að haw=,
þv. fram að þett? heffl slík almenn áhrff é 5.1 refslmé? I f  Þa í e? memingln W  er s t o m  

£ £  H?rme f  lve«Tar,kkUð « arste8ul« nná™ .  Peaa í Þa l  mlnnsfa S g e X a

þau enn sTðTr udd B r í t t in S  f  ̂  sértækum ^n/sjáanleika skattarefeimáía þá ganga 
m f c S a  A» í  9 frumvarP'nu hafa augljós jákvæð áhrif á fyrirsjáanieika siíkra

Se'nn' mi,sma8,arilln ‘ a»  á" *  «  reglunni u £  bann

S i i b 3 bv- ,eftlr d ím  MDE r ?  « v M S S  S S S S S Z ? ^ £ ^ 2 S i
miini fa ’ f ' virð ^aldið fram að hætta sé á að þeir sem nú þegar hafa verið sakfelldir 
mu" f f m m  á endurupptoku sinna máia ef breyting verður gerð á frumvarpinu. Ðómar
flfti r ? 3 ^ nr °9 mUn bara ^ ölga á næstu árum °9 Því mun endurupptökubeiðnum Qölga lika. Frumvarpinu er m.a. ætlað að sporna víð þeirri þróun.
frumvan^lnu munu þvi eingöngu draga úr þeirrí áhættu að fieiri þurfi síðar að biðia um 
endurupptoku sinna mala vegna brota á reglunní um tvöfalda máismeðferð.

Fyrírsjáanlegt tjón sakborninga og mikill kostnaður ríkissjóðs

Þau sjónarmið sem liggja að bakí frumvarpinu hljóta að giida ekki síður um bau mál w m  
enn eru í kerfinu og enn er tíml tii að lelðrétta. Verði frumvarplnu e k k T b r ^ t t m á  ú tIrá  
viðurkenndum nfðumtöðum sérfræðinga, þ.m.t. frá saksóknaraembæt^num komast að 
þeirn niðurstoðu að „i morgum tilvikum" verði brotið á rétti þeirra með ólöqmætum hætti

?6SSÍr a8"ar munu W  PS fera í^e g n u m  aMt dómsk?ifið 
(Heraðsdom ogLandsrett og eftir atvikum Hæstaréttj og þaðan tíl MDE ogsvo aftur fvrir

slnna m<la hér á 'andl- Svona ,ar" 9atul-

Þá verður að hafe í huga að þeir aðilar sem þannig yrðu ranglega dæmdir sekir í annarri
s S rfa n íe fe i enTa b t Í 9reíða í  lagmarki tvöfalda eða þrefalda skattfjárhæð í sekt eða 
S S Í S f  Í S  ú »  gnðar,ega horð viðuriöS samkvæmt Öllum mælikvörðum. Við
S n n  3 5  sakarkostr]aður- Þetta geta því verið fjárhæðir sem borgararnir ráða engan 
veginn við, verða gjaldþrota og enda að iokum í skuldafanqelsi. Tiónið fvrir finicin/irinr 
þessa.a .sakbominqa aetur verið algerleaa óafhirkreft y o iynr rio|SKyldllr

oo VaTLk h ? « iUr nkíssjóðs umtajsverður. Það er dýrt að reka þessi mál í svo langan tíma 
og auk þess er hætta a umtalsverðum skaðabótakröfum ef mið er tekið af beim
ekklTteidaS frumvarpir?u ]]^ a' M -  að mörg skattarefeímál hérá iandi muni
ekKi standast krofur MDE um bann við tvöfaldrl refefmeðferð.

Er þá ótalið hversu netkvæð áhrif þetta hefur á trú íslensks almenninas á d n m ^ i .™  ™  
rettarvörslukerfinu, og áframhaídandi áiits hnekkjum á vettvangi MDE.

Lokaorð

S i ™ ? arí  f  98 PfcynsP"’ i f Því að breyta ekki frumvarplnu Þegar það llggur fyrlr að

5£SS.Iíf 3 8  ? ’ .0 r9  t af ara mála sam nú aru 1 M fa ld rl refelm&ferð fyrir K íu mdomstolum munl tapast fyrir MDE. Mlðað vlð fyrlriiggjandi akýrslur og rök í fru m v?rp ™
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sjálfu þá gengur það ekki. Að iokum er vert að hafa í hnna as -■ *
einstakiinga og gmndvaliarréttindi 1 f  Í  - ^ ,a mai varðar mannréttindi
samkvæmt ísienskum lögum. Áiitaefnið varðar^ekld^rétt'nan£réttindasáttmála Evrópu og 
mati undirritaðra þarf að hafa hað í h. n J  » saksoknar gegn borgurum. Að
álitaefnisins. N ð  ' hU§a V,ð aila umi3o!lun og ákvarðanatöku vegna
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