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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um loftferðir - þskj. 188, þingmál 186

Ríkisskattstjóri hefur þann 20. janúar sl. móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn kostur 
á að veita umsögn um framangreint þingmál. Telur embættið tilefni til eftirfarandi athugasemda 
við frumvarpið.

Í 247. gr. kemur fram að heimilt sé að gera sátt vegna brota og að sáttin sé bindandi fyrir aðila. 
Sé það vilji löggjafans að hægt sé að fullnusta sáttina með fjárnámsgerð þá er nauðsynlegt að 
lög mæli fyrir um að hún sé aðfararhæf svo að uppfyllt séu skilyrði 4. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 
90/1989, um aðför. Það rýrir mjög gildi slíkrar sáttar ef ekki er unnt að fylgja henni eftir með 
fullnustugerð. Miðað við orðalag greinarinnar þá yrði ekki hægt að fylgja henni eftir með 
fullnustugerð ólíkt því sem gilda myndi um dagsektir skv. 245. gr. eða stjórnvaldssektir skv. 
246. gr. frumvarpsins.

Jafnframt bendir ríkisskattstjóri á að skilvirkara myndi reynast að innheimta greiðslu frá 
brotlegum aðila með því að gera það beint á grundvelli sáttar heldur en að fara með málið í 
farveg skv. y-lið 1. mgr. 246. gr. frumvarpsins og leggja á stjórnvaldssekt á brotlegan aðila eftir 
að brot á sáttinni er komið fram. Sömuleiðis telur ríkisskattstjóri umhugsunarvert hvort að 
heppilegt geti talist að sá möguleiki sé fyrir hendi að leggja á stjórnvaldssekt skv. y-lið 1. mgr. 
246. gr. við broti á 247. gr. frumvarpsins þegar í síðastnefnda ákvæðinu segir að aðilar séu 
bundnir af sáttinni. Mögulega væri heppilegra að láta sáttina hafa nauðsynlega aðfararheimild 
í lagasetningu og þá yrði hægt að knýja fram efnd á henni með fullnustugerð. Þannig mætti 
komast hjá kostnaðarsömu og tímafreku ferli við álagningu stjórnvaldssektar.

Á grundvelli framangreindra ábendingar er lagt til að bætt verði svohljóðandi setningu við 247. 
gr. frumvarpsins:

„Sátt samkvæmt ákvæðinu er aðfarahæf 30 dögum eftir að málsaðilar hafa 
staðfest efni hennar með undirskrift sinni.“

Þá telur ríkisskattstjóri vert að benda á annan mismun á stjórnvaldssekt skv. 246. gr. 
frumvarpsins og sáttaboði skv. 247. gr. Stjórnvaldssektin ber dráttarvexti 45 dögum eftir að hún 
er lögð á, hafi hún ekki verið greidd á réttum tíma skv. lagaboði 6. mgr. 246. gr. Í frumvarpinu 
er ekki mælt fyrir um að sátt skv. 247. gr. beri dráttarvexti sé hún ekki greidd á réttum tíma. 
Gera má ráð fyrir að stjórnvaldið hafi svigrúm í því efni og geti sett ákvæði um dráttarvexti í 
sáttina.
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Til þess að efni sáttar um dráttarvexti hafi trygga lagastoð er lagt til að að bætt verði 
svohljóðandi setningu við 247. gr.:

„Heimilt er að kveða á um í sátt samkvæmt ákvæðinu, að greiða skuli 
dráttarvexti af fjárhæð sáttarinnar sé hún ógreidd 45 dögum eftir að málsaðilar 
hafa staðfest efni hennar með undirskrift sinni. “

Framangreindar tillögur taka mið af því að efni sáttarinnar sé eingreiðsla sem ekki sé veittur 
neinn greiðslufrestur á. Sé hugmyndin með sáttarákvæðinu að unnt sé að kveða á um 
greiðslufrest/margar afborganir þá eru þessar tillögur ríkisskattstjóra ekki í samræmi við það.

Virðingarfyllst, 
f.h. ríkisskattstjóra

Helga Valborg Steinarsdóttir Ingvar J. Rögnvaldsson
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