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ATHUGASEMDIR SKATTRANNSÓKNARSTJÓRA RÍKISINS

varðandi frumvarp til laga um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn í 
skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð), þingskjal 365 -  373. mál 151. 
löggjafarþings.

Skattrannsóknarstjóri lagði fram umsögn varðandi ofangreint frumvarp, dags. 15. janúar sl. Þá hafa 
fulltrúar skattrannsóknarstjóra verið gestir hjá efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis þar sem 
frumvarp þetta hefur verið til meðferðar. Skattrannsóknarstjóri telur að vert sé að embættið komi á 
framfæri við efnahags- og viðskiptanefnd nokkrum athugasemdum vegna nefnds frumvarps til 
skýringar og áréttingar.

1.
í fyrirliggjandi frumvarpi er m.a. gerð tillaga um þá verulegu breytingu frá núverandi skipan að í 
stað þess að rannsókn allra refsiverðra skattalagabrota, stórra og smárra, sé á höndum 
skattrannsóknarstjóra þá skuli skattrannsóknarstjóri vísa málum a f ákveðnu tagi til rannsóknar 
lögreglu, þ.e. málum vegna meiri háttar brota sem svo verði skilgreind með reglum ríkissaksóknara. 
Hvað tekjuskattslögin varðar kemur þetta fram í 2. gr. frumvarpsins þar sem mælt er fyrir um 
breytingar á 6. mgr. 96. gr. laganna og í 10. gr. þar sem mælt er fyrir um viðbót nýrrar málsgreinar 
við 121. gr. laganna. Eins og að er vikið í umsögn skattrannsóknarstjóra frá 15. janúar sl. verður 
ekki með vissu ráðið a f  athugasemdum með frumvarpinu hvort ætlun höfunda þess sé sú að lögregla, 
þ.e. embætti héraðssaksóknara samkvæmt núverandi tilhögun, taki þá rannsókn þeirra mála sem 
varða meiri háttar brot í sínar hendur eða að það verði eftir sem áður stofnunin skattrannsóknarstjóri 
sem hafi rannsóknirnar með höndum en undir stjóm eða einhvers konar forræði héraðssaksóknara 
eða jafnvel á eigin forræði. Samkvæmt ákvæði a-liðar 4. gr. frumvarpsins, þar sem kveðið er á um 
breytingar á 103. gr. laganna, getur skattrannsóknarstjóri annast rannsóknir að beiðni lögreglu 
þannig að lögin fela í sér þann kost að skattrannsóknarstjóri rannsaki áfram einnig þau mál sem 
teljast varða meiri hátta brot. Enda þótt nærtækt geti virst að skilja ákvæði frumvarpsins þeim 
skilningi að til þessa síðastgreinda sé ætlast verður ekki talin vissa fyrir því að sá skilningur skuli 
valinn, né verður því treyst að einhugur muni reynast um að leggja hann til grundvallar verði ekki 
kveðið nánar á um þetta en fram kemur í frumvarpinu.
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E f frumvarpið verður samþykkt eins og það liggur nú fyrir að ofangreindu leyti og sá skilningur 
verður valinn að héraðssaksóknari skuli rannsaka meiri háttar málin innan sinnar stofnunar með 
eigin mannafla mun reynast nauðsynlegt að koma hjá því embætti upp viðbótarstarfsliði með næga 
sérfræðiþekkingu til að valda rannsókn stórra og flókinna skattbrotamála. Mun þá þurfa að 
starfrækja í tveimur stofnunum slíkar sérhæfðar einingar sem vart þjónar æskilegri hagræðingu og 
skilvirkni í ríkisrekstri. Að auki mun slíkt fyrirkomulag óhjákvæmilega að einhverju marki hafa í 
för með sér að sömu mál muni sæta endurteknum rannsóknum er þau byrja annað hvort sem minni- 
eða meiri háttar mál reynast við nánari skoðun ekki eiga heima í byrjunarflokki sínum heldur hinum 
megin. Virðist það geta farið í bága við bann við tvöfaldri málsmeðferð, sbr. hins vegar tilganginn 
að baki ákvæða frumvarpsins niðurfellingu álagsbeitingar. I ákvæðum 4. gr. 7. viðaukans við MSE 
takast í hendur hagsmunir sakborninga a f  því að sæta ekki endurtekinni málsmeðferð og sá réttur 
manna að þurfa ekki að sæta slíku og hagsmunir ríkisvaidsins a f  því að sólunda ekki kröftum sínum 
í óþarfar endurtekningar verkefna. Er því rík ástæða til að gæta þess þegar efnt er til nýbreytni í 
tilhögun að endurtekin málsmeðferð sé ekki óhjákvæmilegur fylgifískur hennar. í núverandi 
fyrirkomulagi rannsakar skattrannsóknarstjóri mál vegna skattalagabrota til enda, en þau mál sem 
flokkast sem alvarleg brot, einkum samkvæmt viðmiði út frá undandregnum skatti, eru send til 
héraðssaksóknara til refsimeðferðar. Þurfa þá starfsmenn héraðssaksóknara að setja sig inn í hvert 
mál og auk þess mun jafnan efnt til skýrslutöku a f sakborningum. Flestum málum er þó haldið 
áfram á þeim grundvelli sem mótaður hefur verið með rannsóknarskýrslu skattrannsóknarstjóra. Að 
mati skattrannsóknarstjóra felur þessi tilhögun í sér óæskilega endurtekna málsmeðferð og ónóga 
skilvirkni. Vissulega er greining máls og undirbúningur til ákærumeðferðar nauðsynlegt 
viðbótarskref þannig að það er síður en svo álit skattrannsóknarstjóra að aðkoma héraðssaksóknara 
sé léttvæg eða óþörf. Hins vegar telur skattrannsóknarstjóri að heppilegra væri að rannsakendur 
máls hjá skattrannsóknarstjóra myndu kynna það og skýra fyrir saksóknurum en að starfslið 
héraðssaksóknara takist á hendur að koma sér frá grunni inn í skattrannsóknarmál til að undirbúa 
það fyrir saksóknara. Jafnframt væri heppilegt að mögulegum viðbótarrannsóknum sem 
saksóknarar kunna að telja þörf á yrði við komið í hinni upphaflegu rannsókn málsins hjá 
skattrannsóknarstjóra, þannig að það verði fullrannsakað í einni samfelldri rannsókn og þá bæði 
gagnvart sakarþætti sem og endurákvörðunarþætti. Ágæt leið til að koma þessu í kring væri að 
saksóknarar væru starfandi hjá skattrannsóknarstjóra. Önnur einnig mjög ákjósanleg leið til að sníða 
a f  þá agnúa sem eru á núverandi fyrirkomulagi er sú að saksóknarar héraðssaksóknara komi að 
rannsóknum skattrannsóknarstjóra þegar sýnt er að um ræði mál er sæta beri ákærumeðferð og að 
þeir geti hlutast til um framkvæmd rannsóknanna þannig að sakarþáttur viðkomandi tilviks sé 
rannsakaður til fulls í samræmi við það sem saksóknarar telja þörf á. Þannig yrðu mál rannsökuð 
með einni heildstæðri rannsókn án nokkurrar endurtekningar, tvíverknaðar eða annarrar óskilvirkni. 
Er mjög litið á tilhögun Svía á þessu sviði sem æskilega fyrirmynd a f  þeim sem til þekkja í 
skattkerfum Norðurlanda. Telur skattrannsóknarstjóri að ákjósanlegt sé að ákvæðum fyrirliggjandi 
frumvarps verði breytt í það horf að ofangreint fyrirkomulag; að alvarlegri mál verði rannsökuð til 
fulls hjá skattrannsóknarstjóra með aðkomu héraðssaksóknara, verði tekið upp og að ekki fari milli 
mála að svo skuli verða.

2.
Nærtækt er að sú spuming rísi í tengslum við umrætt frumvarp a f  hverju öll brot gegn skattlögum 
skuli ekki rannsökuð a f  lögreglu eins og almennt gildi varðandi önnur refsiverð brot. Telur 
skattrannsóknarstóri rétt að víkja hér nokkrum orðum að þessari spurningu.

Það er engan veginn algild meginregla að rannsókn hvers kyns brota sé í höndum lögreglu. sbr. 
ákvæði 1. mgr. 52. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, þar sem segir að rannsókn sakamála 
sé í höndum lögreglu, undir stjórn héraðssaksóknara eða lögreglustjóra, nema öðruvísi sé m ælt fyrir
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um í lögum. Eru enda mörg dæmi um að önnur stjómvöld en lögregla hafí með höndum rannsóknir 
sérlagabrota. Þegar til er lagt að lögregla rannsaki öll refsiverð skattalagbrot verður að inna eftir því 
hvort hugmyndin sé þá sú að lögreglan rannsaki og upplýsi viðkomandi mál einnig gagnvart 
endurákvörðunarþætti eða hvort hún eigi aðeins að rannsaka sakarþátt og þá jafnvel aðeins 
afmarkaða þætti atvika en ekki skattaþáttinn í heild. E f hugmyndin er sú að lögreglan rannsaki 
aðeins sakarþáttinn er afleiðingin sú að annar aðili verður að rannsaka skattaþátt málsins út frá 
endurákvörðun. Elefur þetta í för með sér endurtekna rannsókn sömu atvika sem er einmitt það sem 
forðast skal. Til að hindra slíkt verður þá að fela lögreglu að rannsaka mál jafnfram t til hlítar hvað 
varðar endurákvörðunarþátt. E f talið er að skökku skjóti við að refsiverð brot séu rannsökuð innan 
skattkerfisins virðist samkvæmt sarna mælikvarða að einnig skjóti skökku við e f  lögregla rannsakar 
mál til að koma við og undirbúa endurákvörðun skatta. Efnisréttur skattalagabrota er í sumum 
tilvikum mjög flókinn og er a f  þeim sökum nauðsynlegt að þeir aðilar sem fást við rannsóknir slíkra 
brota, hvort heldur sem varðar refsi- eða endurákvörðunarþátt, hafi yfir að ráða sérþekkingu á sviði 
skattaréttar. Slík þekking hlýtur óhjákvæmilega að eiga bestu tilvistarskilyrðin innan skattkerfisins. 
Enda þótt ekkert útiloki beinlínis að slíkri þekkingu verði fyrir komið innan lögreglu er nærtækt að 
ætla að tengsl við skattkerfið muni vænlegra umhverfí jafn t til uppbyggingar sem viðhalds og 
þróunar æskilegrar kunnáttu á téðu réttarsviði en um geti rætt í afmarkaðri deild innan lögreglu. 
Forsendur þeirrar tilhögunar sem um ræðir í Svíþjóð voru m.a. þær að nauðsynleg sérþekking yrði 
fremur tryggð með því að rannsóknir skattalagabrota væru á hendi skattkerfis en lögreglu. Hvað 
sem öðru líður myndi verða að halda úti sérfræðiþekkingu í tveim ur kerfum e f  lögregla ætti að valda 
þeim rannsóknum skattalagabrota sem til þessa hafa verið á hendi skattrannsóknarstjóra. Afar 
mikilvæg forsenda fyrir skilvirkum árangri við rannsóknir skattalagabrota er sá aðgangur sem 
skattrannsóknarstjóri hefur að upplýsingakerfum skattyfirvalda, sem og hinar víðtæku heimildir til 
að kalla eftir gögnum. Þessar heimildir eru mun víðtækari en um ræðir varðandi rannsóknir annarra 
brota. Hinar rúmu heimildir réttlætast a f  eðli málaflokksins og án þeirra yrði lítt ágengt við 
rannsóknir skattalagbrota. Gæti lögregla, þ.e. héraðssaksóknari miðað við núverandi tilhögun, ekki 
náð viðunandi árangri við rannsóknir slíkra brota án þessara heimilda. Ekki verður þó séð að staðist 
gæti héraðssaksóknari fengi svo víðtækan aðgang að embættið gæti nýtt hann að vild í hvers kyns 
málum heldur yrði óhjákvæmilega að einskorða heimildirnar við nýtingu við rannsókn 
skattalagabrota. Yrðu því að vera þétt skil milli þeirrar einingar embættisins sem hefði það hlutverk 
að rannsaka skattalagabrot og annarra þátta starfseminnar. Auk þessa er ekki víst að allir 
hlutaðeigandi aðilar væru fusir að veita héraðssaksóknara þann aðgang að kerfum sínum sem 
skattrannsóknarstjóra hefur verið veittur. Getur þetta m.a. gilt um erlend skattyfirvöld. Virðist því 
að hvað varðar kosti til aðgangs að hinum ýmsu upplýsingakerfum, sem svo mikilvægur er varðandi 
skattrannsóknir, sé hægara um vik að leggja þær í hendur stofnunar sem hefur náin tengsl við 
skattkerfíð, þar sem uppruni mikils hluta upplýsinganna liggur, en í alls óskilda stofnun. Eru í þessu 
fólgin sterk rök til þess að rannsókn skattalagabrota verið áfram eins og verið hefur á hendi sérstaks 
aðila sem er hluti skattkerfisins.

Hér að ofan hefur verið fjallað um það álitamál hvort lögregla skuli rannsaka skattalagabrot út frá 
því að þar sé um að ræða öll brot, stór og smá. E f spurningin er borin upp miðað við að aðeins sé 
um að ræða hin alvarlegri mál eiga þau sjónarmið sem að ofan eru rakin eftir sem áður við. Auk 
þess eiga þá við þau atriði sem um er fjallað að framan í tengslum við þann mögulega skilning á 
fyrirliggjandi frumvarpi að héraðssaksóknari skuli alfarið rannsaka meiri háttar málin á eigin spýtur.

3.

Skattrannsóknarstjóri vonar að athugasemdir þær sem hér eru fram settar megi verða efnahags- og 
viðskiptanefnd Alþingis til glöggvunar og að einhverju gagni við umfjöllun um hið framangreinda
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lagafrumvarp um rannsókn og saksókn í skattalagabrotum. Að síðustu áréttar skattrannsóknarstjóri 
þau sjónarmið sem fram voru sett í umsögn embættisins, dags. 15. janúar sl.

Virðingarfyllst,

4


