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Efni: Viðbótarumsögn
Þingskjal 465 - 373. mál á þingmálaskrá, lagafrumvarp, 151. löggjafarþing 2020- 
2021. Frumvarp til [aga um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn 
skattaiagabrota (tvöföLd refsing, málsmeðferð).

Samantekt
Flér á eftir er að f inna viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við 
v iðbótarumsögn skattrannsóknarstjóra ríkisins í kjöLfar umsagnar embættis ins til 
efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 15. mars sl.

í umsögn skattrannsóknarstjóra ríkisins kemur m.a. fram að ekki verði með vissu 
ráðið af athugasemdum með frumvarpinu hvort ætlun höfunda þess sé sú að 
lögregla, þ.e. embætti héraðssaksóknara samkvæmt núverandi t ilhögun, taki 
rannsókn þeirra mála sem varða meiriháttar brot í sínar hendur eða að það verði 
eftir sem áður stofnunin skattrannsóknarstjóri sem hafi rannsóknirnar með 
höndum en undir stjórn eða einhvers konar forræði héraðssaksóknara eða 
jafnvel á eigin forræði.

Verði frumvarpið samþykkt óbreytt muni það hafa í för með sér að sömu mál 
munu sæta endurteknum rannsóknum þar sem málin byrji annað hvort sem 
minni- eða meiriháttar mál en reynist við nánari skoðun ekki heima í 
byrjunarfiokki sínum heldur hinum megin. Teiur skattrannsóknarstjóri 
ákjósanlegt að frumvarpinu verði breytt á þann veg að alvarlegri mál verði 
rannsökuð tiL fu i ls hjá skattrannsóknarstjóra með aðkomu héraðssaksóknara.

Skattrannsóknarstjóri te lur ekki Ijóst hvort hugmyndin sé sú að Lögregian 
rannsaki og upplýsi viðkomandi mál einnig gagnvart endurákvörðunarþætti 
máisins eða hvort hún eigi aðeins að rannsaka sakarþátt þess og þá jafnvel 
aðeins afmarkaða þætti atvika en ekki skattaþáttinn í heild sinni. Þá te lur 
skattrannsóknarstjóri að halda yrði úti sérfræðiþekkingu í tveimur kerfum ef 
lögregla ætti að valda þeim rannsóknum skattalagabrota sem til þessa hafi verið 
á hendi skattrannsóknarstjóra. Lögreglu, þ.e. héraðssaksóknara, yrði Lítt ágengt 
án þess aðgangs að upplýsingakerfum skattyfirvaLda sem skattrannsóknarstjóri 
hafi.

í Ljósi v iðbótarumsagnar skattrannsóknarstjóra viLL fjármála- og efnahags- 
ráðuneytið taka eftirfarandi fram:

Ráðuneytið tekur ekki undir athugasemdir embættis ins og te iur þær byggðar á 
misskilningi. í greinargerð frumvarpsins, sem fja llar um rannsókn og saksókn 
skattaiagabrota, er að finna ítarlegar skýringar á því markmiði sem að er stefnt 
með frumvarpinu. Þar kemur m.a. fram að ávaLLt hefur verið gert ráð fyrir 
samstarfi stofnana, og í því skyni gert ráð fyrir að ríkissaksóknari gefi nánari 
fyrirmæLi um hvaða máium skuLi vísað tiL rannsóknar LögregLu. í greinargerðinni 
eru sett viðmið fyrir r ík issaksóknara um tiL hvers eigi að Líta við gerð 
fyrirmæLanna. Með frumvarpinu er Lagt tiL að Lögfestar verði sektarheimiLdir 
skattrannsóknarstjóra og þær auknar veruLega. Markmiðið er að koma í veg fyrir 
tvöfaLda refsingu innan skattkerfis ins og teLur ráðuneytið að skurðpunkturinn um
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hvaða m á lfa r i  í refsimeðferð hjá lögreglu eða hljóti meðferð innan skattkerfis ins 
sé skýr. Þungi mála mun liggja hjá Skattinum, verði frumvarpið að lögum, en 
stærstu og alvarlegustu málin hjá héraðssaksóknara. Þannig er fyrirhugað að 
sektarákvarðanir eigi sér stað fyrr í málsmeðferð skattrannsóknarstjóra til  að 
tryggja að komið verði í veg fyrir tvöfalda málsmeðferð. TiL að auka enn mögule ika 
embættis ins tiL að Ijúka málum á stjórnsýslustigi með sektum væri jafnveL 
hugsanlegt að hækka 100 m.kr. f járhæðarmarkfrumvarpsins. Með því myndu fleiri 
mál eiga undir skattrannsóknarstjóra og færri mál færu þá í refsimeðferð hjá 
héraðssaksóknara.

í f rumvarpinu er gert ráð fyrir því að kveðið verði á um nánari skiL á skatteftirlit i 
og -rannsóknum í reglugerð um framkvæmd skatteftírLits og skattrannsókna, nr. 
373/2001, auk þess sem ríkisskattstjóri skeri úr um í hvorn farveg mál fari í 
vafati lvikum. Þar með ættu jafnframt að mótast viðmið innan skattkerfis ins um 
hvenær mál skulu sæta sérstakri skattrannsókn. Gert hefur verið ráð fyrir því að 
embættin komi að breytingum á reglugerðinni og með því verði skilin miLli 
skatteftir l its og skattrannsókna mótuð í góðri samvinnu. Aukið samstarf milli 
stofnana er einmitt eitt a f markmiðum frumvarpsins og mun framkvæmd um 
rannsókn skattalagabrota mótast af því. Ekki verður séð að tvöföld málsmeðferð 
verði vandamáL í þeim fáu tiLvikum að bæði skattrannsóknarstjóri og LögregLa hafi 
tekið skýrslu í máLi. Verði frumvarpið að Lögum þarf skattrannsóknarstjóri, eðli 
máls samkvæmt, ávalLt að forvinna málin og taka ákvörðun um hvort áframsenda 
eigi þau til héraðssaksóknara.

Ráðuneytið viLL benda á að eins og fram kemur í frumvarpinu sinnir embætti 
ríkisskattstjóra jafnframt lögbundnu eftirLiti með skattskiLum. Þar reynir á ýmiss 
konar atriði sem ekki tengjast alvarlegum skattalagabrotum. Skattrannsóknar- 
stjóri fer tiL að mynda með skattrannsóknir en mörk skatteftirLits og rannsóknar 
eru í sumum tilvikum óskýr. Mikil sérþekking er eðli máls samkvæmt á 
rannsóknum skattaLagabrota innan skattkerfisins. Þess ber þó að geta að 
embætti héraðssaksóknara býr einnig yfir sérþekkingu á rannsókn 
skattaLagabrota. Auk þess býr héraðssaksóknari yfir mikil li  reynsLu við mat á því 
hvaða mál eigi að sæta ákæru og séu Líkleg tiL sakfehingar. Ekki hefur verið talið 
rétt að skattrannsóknarstjóri sé með ákæruvald í málaflokknum. Það er mat 
ráðuneytis ins að handhafar ákæruvalds eigi einungis að vera ríkissaksóknari, 
héraðssaksóknari og lögreglustjórar, að undanski ldum ríkislögreglustjóra, hkt og 
er í dag.

Verði frumvarpið að lögum er gert ráð fyrir því að fari mál í rannsókn hjá héraðs- 
saksóknara, sem hefur í för með sér útgáfu ákæru, leiði það til endurákvörðunar 
skatta án álagsbeitingar innan skattkerfisins. Það er óháð því hverjar Lyktir 
máLsins verða hjá dómstólum, áfelLisdómur eða sýkna. Jafnframt myndi rannsókn 
skattamáis hjá héraðssaksóknara leiða tiL endurákvörðunar skatta án álags- 
beitingar. Ef mál yrði síðar feht niður hjá embættinu þar sem rannsókn þætti ekki 
l íkleg tiL að Leiða til sakfehingar gæti það hugsanlega leitt tiL beit ingar álags 
samhLiða endurákvörðun skatta. Því er mikiLvægt að héraðssaksóknari upplýsi í 
ö ilum tiivikum um niðurstöðu rannsóknart i l  að endurákvörðun geti farið fram og 
er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að nánari reglur verði settar um það í reglugerð 
um framkvæmd skatteftir l its og skattrannsókna, nr. 373/2001. Með þessari 
framkvæmd er stefnt að því að tryggja réttindi málsaðila í málsmeðferðinni 
þannig að hún fari ekki í bága við bann við tvöfaldri máismeðferð.

Ráðuneytið te lur t ihögur frumvarpsins Líklegar til þess að hafa í för með sér 
skýrari viðmið og verkaskiptingu hjá Skattinum og héraðssaksóknara. Þá verður 
að telja að t i i lögurnar Leiði jafnframt tiL aukins samráðs og gagnsæis hjá 
embættunum.

Eins og fram kemur í nefndaráliti meirihLuta efnahags- og v iðskiptanefndar um 
frumvarpið er eðii iegt að breytingar taki t íma en með ríkri samvinnu megi Leysa 
úr þeim vandkvæðum sem upp kunni að koma. Ráðuneytið tekur undir þau orð
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og te lur að ekki verði vandkvæðum bundið að leysa úr hugsanlegum á litamálum 
sem snúa að aðgangsheimildum héraðssaksóknara að upplýsingakerfum 
skattyfirvalda. Þá er það mat ráðuneytis ins að verði frumvarpið samþykkt leiði 
það til aukinna tækifæra til samþættingar á nýtingu upplýsinga innan 
skattkerfisins.

Að lokum vilL fjármála- og efnahagsráðuneytið ítreka þau sjónarmið sem fram 
koma í fyrri umsögn, dags. 22. febrúar 2021.
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