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1 Inngangur 

Ísland er velferðarsamfélag. Í því felst m.a. að tiltölulega hátt hlutfall efnahagslegra gæða 

samfélagsins rennur til hins opinbera sem síðan útdeilir því á ný til borgaranna eftir tilteknum 

sjónarmiðum sem meirihluti Alþingis hverju sinni telur sanngjörn. Skattheimta er grundvöllur 

þess að þetta sé framkvæmanlegt. Á hinn bóginn virðist það mörgum einstaklingum meðfætt 

að reyna að lágmarka framlag sitt í þessa sameiginlegu sjóði eins og framast er kostur. Þessir 

einstaklingar leitast við að haga athöfnum sínum, og þeirra lögaðila sem þeir kunna að 

tengjast, þannig að ekki sé greiddur skattur af tekjum þeirra og öðrum verðmætum. Þetta 

leiðir óhjákvæmilega til stöðugra árekstra milli einstaklinga og lögaðila annars vegar og 

skattyfirvalda, fyrir hönd hins opinbera, hins vegar.  

Til þess að heyja þessa baráttu hefur hið opinbera sett á stofn ákveðin embætti til að 

annast skattheimtu, skatteftirlit og rannsóknir á ætluðum skattalagabrotum. Þessum embættum 

hafa verið veittar víðtækar eftirlits- og rannsóknarheimildir svo þau megi rækja þetta 

lögboðna hlutverk sitt. Öðrum þræði eru þessar heimildir lögleiddar til að tryggja jafnræði á 

milli skattþegna. Þar sem skattskylda er íþyngjandi verður hún að byggja á almennum 

hlutlægum reglum og það er nauðsynlegt að tryggja að framkvæmdin sé með þeim hætti að 

allir sem eru í sömu stöðu leggi sitt af mörkum eins og lög kveða á um. 

En Ísland er ekki einungis velferðarsamfélag heldur einnig réttarríki. Einstaklingum (og 

lögaðilum sem þeim kunna að tengjast) eru tryggð ákveðin mannréttindi, með ákvæðum 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) og mannréttinda-

sáttmála Evrópu (hér eftir skammstafað MSE), sem veitt hefur verið lagagildi,  sbr. lög nr. 

62/1994 s.s. friðhelgi einkalífs og réttur til að hljóta réttláta málsmeðferð.  

Til að gæta að framangreindum sjónarmiðum gilda um aðgerðir stjórnvalda, þ.m.t. 

skatteftirlit- og skattrannsóknir, ákvæði laga sem ætlað er að tryggja vandaða málsmeðferð 

innan skattastjórnsýslunnar. Þessi ákvæði hafa verið nánar útfærð í stjórnsýslulögum nr. 

37/1993 (hér eftir skammstöfuð ssl.), málsmeðferðarreglum einstakra skattalaga og megin-

reglum sakamálaréttarfars. 

Í ritgerð þessari verður fjallað um þessar meginreglur og kannað hvort réttindi skattaðila 

og eftir atvikum sakborninga séu nægjanlega tryggð með gildandi lagaákvæðum eins og þau 

hafa verið túlkuð af stjórnvöldum og dómstólum. Í þessum tilgangi verður í öðrum kafla 

varpað ljósi á ástæður þess að nauðsynlegt er að tryggja sérstaklega réttaröryggi skattaðila 

vegna íþyngjandi eðlis stjórnvaldsákvarðana á þessu sviði, og tengsl þess við almennar 

lögskýringarreglur í skattarétti og meginreglur stjórnsýslulaga. Þá verður fjallað almennt um 
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viðurlög við skattalagabrotum og grunnákvæði laga nr. 90/2003, um tekjuskatt (hér eftir 

skammstöfuð tsl.), um málsmeðferð í íslenskum skattarétti. 

Í þriðja kafla verður sjónum beint að skattastjórnsýslunni. Fjallað verður almennt um 

hlutverk og verkefni einstakra skattyfirvalda en sú umfjöllun takmarkast þó, umfangsins 

vegna, við embætti ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins og yfirskattanefnd. Sérstök 

áhersla verður á umfjöllun um embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins og verður m.a. gerð 

grein fyrir sögulegum bakgrunni embættisins. Skattrannsóknarstjóri ríkisins annast, svo sem 

nafnið gefur til kynna, rannsóknir á ætluðum skattalagabrotum en við þær rannsóknir 

kristallast annars vegar togsteitan milli réttinda skattaðila og sakborninga í skattarefsimálum 

og hins vegar nauðsyn öflugra og virkra heimilda til skattrannsókna. Þrátt fyrir að skatteftirlit 

ríkisskattstjóra annars vegar og rannsóknir embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins hins vegar, 

á ætluðum skattalagabrotum, virðist um margt svipuð úrræði, a.m.k. í augum hins almenna 

borgara, þá er tiltekinn grundvallarmunur á málsmeðferð embættanna. Meginmunur á 

málsmeðferð embættanna felst einkum í því að við framkvæmd skattrannsókna skal gætt að 

ákvæðum sakamálalaga nr. 88/2008 (hér eftir skammstöfuð sml.). Þá hefur skattrannsóknar-

stjóri ríkisins tilteknar sértækar heimildir sem embætti ríkisskattstjóra hefur ekki, s.s. að 

krefjast aðstoðar lögreglu, láta lögreglu stöðva atvinnurekstur auk þess að krefjast 

kyrrsetningar, allt við tilteknar aðstæður að uppfylltum tilteknum skilyrðum, sem nánar verður 

fjallað um. Í kaflanum verður einnig vikið að valdmörkum skattyfirvalda og lögreglu en á þau 

reyndi í Hrd. 8. febrúar 2008 (21/2008), sem reifaður verður í sama kafla. Það mál varðaði 

kröfu ríkislögreglustjóra um heimild til húsleitar í húsakynnum skattrannsóknarstjóra ríkisins í 

kjölfar neitunnar skattrannsóknarstjóra ríkisins um að afhenda tiltekin gögn. Að lokum verður 

þeim málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins lýst sem áhrif hafa við meðferð 

skattrannsóknarmála. Umræddum reglum er ætlað að auka réttaröryggi skattaðila með því að 

gera strangar kröfur til málsmeðferðar innan skattastjórnsýslunnar. Það er því mikilvægt að 

þeim sé fylgt en brot gegn þeim getur leitt til ógildingar á ákvörðun skattyfirvalda eins og 

nánar verður rakið. 

Fjórði kafli er tileinkaður umfjöllun um framkvæmd rannsókna hjá embætti 

skattrannsóknarstjóra ríkisins. Megináhersla umfjöllunarinnar verður könnun á einstökum 

rannsóknar- og valdheimildum embættisins. Við þá umfjöllun verður vikið að almennri 

upplýsingaskyldu skattaðila og annarra aðila, sem upplýsingar geta veitt, og heimildum 

embættisins til að krefjast afhendingar gagna. Sérstaklega verður kannað hvort heimildir 

embættisins, einkum um beitingu þvingunarráðstafana svo sem húsleitar og haldlagningar, 

samkvæmt ákvæðum tekjuskattslaga, samræmist almennum meginreglum sakamálaréttarfars 
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um réttindi sakborninga, ákvæðum stjórnarskrárinnar og MSE. Þá verður einnig vikið að 

hugsanlegum sérreglum varðandi upplýsingaskyldu lögmanna og verjenda sakborninga í 

skattamálum. 

Að lokum verða dregnar saman helstu niðurstöður og ályktanir af umfjöllun 

ritgerðarinnar. 

 

2 Réttaröryggi skattgreiðenda  

2.1 Almennt um réttaröryggi skattgreiðenda 

Skattaréttur er eitt þeirra fræðasviða innan lögfræðinnar sem varðar alla borgara samfélagsins, 

hvort heldur sem þeir eru greiðendur beinna eða óbeinna skatta eða þiggjendur bóta sem 

ákvarðaðar eru innan skattkerfisins, eins og barnabóta eða vaxtabóta. Það þarf síðan ekki að 

fjölyrða um hina hliðina á peningnum, þ.e. að skattheimtan sem slík stendur undir samneyslu 

þjóðfélagsins sem tryggir borgurunum aðgang að ýmsum grunnstoðum samneyslunnar, eins 

og mennta- og heilbrigðiskerfi. Með skattheimtu sem slíkri eru í raun margvíslegar almennar 

takmarkanir lagðar á eignir fólks eða rétt þess til að ráðstafa eignum sínum án þess að þær 

ráðstafanir teljist til eignasviptingar og verður fólk almennt  að þola slíkar takmarkanir 

bótalaust. Það er þó gert að skilyrði að umræddar takmarkanir byggi á lagaheimild og að þær 

séu gerðar í þágu almannahagsmuna en einnig að þær séu almennar og leggist jafnt á 

skattgreiðendur. Skattgreiðslur eru eitt gleggsta dæmið um slíkar lögmætar takmarkanir á 

eignarrétti, en með þeim er mönnum gert skylt að greiða ákveðið hlutfall af tekjum sínum í 

skatt til ríkisins og sveitarfélaga. Í 40. gr. og 1. mgr. 77. gr. stjskr. er sú regla áréttuð að skatt 

skuli eingöngu leggja á með lögum og er löggjafanum óheimilt að framselja 

skattlagningarvald sitt til framkvæmdarvaldsins,
1
 sbr. Hrd. 23. desember 1985 (81/1983) og 

Hrd. 27. febrúar 1986 (204/1985b).
2
 

                                                 
1
 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 90. 

2
 Í þessum málum var fjallað um hvort framsal skattlagningarvalds hafi verið andstætt 40. og 77. gr. 

stjórnarskrárinnar. Í fyrra málinu var kjarnfóðurgjald samkvæmt bráðabirgðalögum nr. 63/1980, um 

Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o.fl., talið vera 

skattur skv. 40. gr. stjórnarskrárinnar. Skattlagningarprósentan var ákveðin allt að 200% af innkaupsverði 

kjarnfóðurs, en heimilað var að endurgreiða  gjaldið að hluta til „eftir reglum sem framleiðsluráð ákveður“. 

Skattlagningarvaldið var því í raun hjá framleiðsluráði. Í dóminum sagði: „Slíkt framsal skattlagningarvalds 

Alþingis til óæðra stjórnvalds, sem þar að auki er skipað með þeim hætti, sem lýst er í héraðsdómi, brýtur í 

bága við 40. gr. stjórnarskrárinnar.“ Samkvæmt lögum nr. 45/1981, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, var 

sú breyting gerð, að landbúnaðarráðherra var falið að ákveða endurgreiðslu umrædds kjarnfóðurgjalds, og var 

málinu skipað með reglugerð. Um skattheimtu, samkvæmt reglugerðinni, segir í dómi Hæstaréttar: „ það 

hefur lengi tíðkast í íslenskri  löggjöf, að ríkisstjórn eða ráðaherra væri veitt heimild til þess að ákveða, hvort 

innheimta skuli tiltekna skatta. Verður að telja, að nú sé svo komið, að þessi langa og athugasemdalausa 

venja löggjafans hafi helgað slíka skattheimtu innan vissra marka.“  

 Í seinna málinu var talið að framsal löggjafans til framkvæmdarvalds um ákvörðun þungaskatts af bifreiðum, 

færi í bága við 40. gr. stjórnarskrárinnar. Í þeim lagaákvæðum, sem við áttu, var ráðherra heimilt að ákveða 
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Þar sem skattar eru í eðli sínu mjög íþyngjandi fyrir borgarana er mikilvægt að umgjörð og 

málsmeðferð skattastjórnsýslunnar einkennist af lögfestum, skýrum og aðgengilegum  reglum. 

Þessi ályktun byggir öðrum þræði á eðli máls og lögmætisreglunni, sem er ólögfest 

grunnregla stjórnsýsluréttarins, og hins vegar á þeim skorðum sem stjórnarskráin setur 

skattheimtu, sbr. 40. gr. stjskr. Þess vegna eru ríkar kröfur gerðar til settra reglna um 

skattastjórnsýsluna og þeirra reglna sem hún starfar eftir. Sjá hér til hliðsjónar Hrd. 26. júní 

2010 (372/2010) þar sem ekki var fallist á að almenn tilvísun í vskl. til tsl. dygði til að veita 

lagaheimild til kyrrsetningar vegna ætlaðra brota gegn vskl. þótt sambærilega heimild væri að 

finna í tsl. Nánar verður fjallað um þann dóm síðar í kafla 3.3.2.2.
3
 

Grundvelli réttaröryggis skattaframkvæmdar má lýsa þannig að hann felist í því að 

skattálagning sé rétt og að hún sé ákvörðuð með réttum hætti.
4
 Það er því ekki einungis rétt að 

skattlagning sé fullnægjandi að efni til heldur þarf að hafa verið til hennar stofnað með 

formlega réttum hætti. Skattgreiðendur verða að geta treyst því að skattar sem á þá eru lagðir 

séu í samræmi við gildandi skattalög og að þeir geti þannig vænst ákveðins fyrirsjáanleika um 

hvaða skattalegar afleiðingar einstakar athafnir, tekjuöflun eða eignamyndum hefur í för með 

sér. Segja má að þessi sjónarmið um fyrirsjáanleika séu að minnsta kosti að hluta lögfest í 

banni stjórnarskrárinnar við afturvirkni skattalaga, sbr. 2. mgr. 77. gr. stjskr.    

 

2.2 Lögskýringar  

Eins og fram hefur komið leiðir það af ákvæðum stjórnarskrárinnar að skattamálum skuli 

skipað með lögum og gera verður þá kröfu til skattalaga að þau séu hvort tveggja skýr og 

ótvíræð. Staðreyndin er hins vegar sú að oft er lagasetningu ábótavant að þessu leyti og kemur 

því oft til skoðunar hvaða lögskýringarreglum skuli beita við túlkun skattalaga. Af hálfu 

skattaðila er því sjónarmiði gjarnan haldið fram, með vísun til stjórnarskrárinnar, að allur vafi 

á túlkun skattalaga skuli vera skattaðilum í hag.
5
 Undir það sjónarmið hefur yfirskattanefnd 

tekið, sbr. úrskurð yfirskattanefndar 12. október 1993 (928/1993)  þar sem segir m.a.:  

 

                                                                                                                                                         
með reglugerð m.a. að greiða skyldi sérstakt gjald fyrir hvern ekinn kílómetra. Í dómi Hæstaréttar segir: 

„Ekki er að finna í lögum ákvæði er takmarki heimild ráðherra til ákvörðunar á gjaldstigunum eða breytinga 

á þeim. Fallast ber á það með áfrýjanda að jafn víðtækt framsal löggjafans á skattlagningarvaldi og hér ræðir 

um brjóti í bága við 40. gr. og skatttakan því eigi gild að lögum.“ 
3
 Sjá hér einnig til hliðsjónar Hrd. 23. júní 1994 (281/1991) þar sem mismunandi skatthlutföll voru lögð eftir 

tegund atvinnurekstrar. Samkvæmt lögum átti þar að miða við atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands, en þar 

sem sú skrá hafði ekki verið birt með lögformlegum hætti var ekki hægt að byggja ákvörðun um 

skattlagningu á henni.  
4
 Skúli Eggert Þórðarson: „Skattframkvæmd með tilliti til réttaröryggis skattaðila“, bls. 299. 

5
 Helgi V. Jónsson: „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“, bls. 322. 
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Að virtu því, sem hér hefur verið rakið, og með því að úrlausnarefnið í máli þessu varðar 

skýringu á ákvæði sköttunarheimilda um skattstofn, sbr. ákvæði 40. gr. stjórnarskrár 

Lýðveldisins Íslands nr. 33, 17. júní 1944, þykir sú óvissa, sem ríkir af hálfu löggjafans um 

ákvörðun umrædds skattstofns, eiga að leiða til þess að vafinn verði skýrður gjaldanda í hag á 

þann hátt sem kærandi krefst í máli þessu. [Leturbreyting höf.]. 

 

Sjá einnig Hérd. Rvk. 11. mars 1994 (E-6590/1993) þar sem segir m.a.: 

 

Skattalög eru íþyngjandi fyrir borgarana. Með hliðsjón af þessu hefur almennt verið talið 

nauðsynlegt, að skattalög væru ótvíræð, svo og ítarleg eftir því sem nauðsyn kann að reynast. 

Ber löggjafanum skylda til að bæta úr óskýrleika í skattalögum en bera hallann af því ella. 

Verður vafi að öllu jöfnu að skýrast skattþegni til ívilnunar. [Leturbreyting  höf.]. 

 

Af hálfu ríkisvaldsins hefur því hins vegar verið haldið fram að túlka beri öll ákvæði laga, 

er kveða á um skattlagningu tekna rúmt, meðan túlka beri undanþágur frá skattlagningu, og 

heimildum til frádráttar þröngt. Ætla má að sjónarmið skattþegna sé hið gagnstæða. Af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar varðandi þetta álitaefni má sjá að dómstóllinn hefur ýmist skýrt 

ákvæði skattalaga rúmt eða þröngt allt eftir eðli máls og hafa umræddir dómar ýmist fallið 

skattþegn í hag eða óhag.
6
  

Í Hrd. 9. desember 1996 (437/1996)  lagði Hæstiréttur til grundvallar niðurstöðu sinni að 

það væri almenn lögskýringarregla að túlka skyldi að jafnaði þröngt þau ákvæði skattalaga 

sem íþyngdu skattgreiðendum. Í því máli  reyndi á túlkun á gagnkvæmri greiðsluskyldu hjóna 

en í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var af Hæstarétti með vísan til forsendna, sagði m.a.:  

 

Á það þykir bera að fallast með sóknaraðila, að ákvæði skattalaga, sem íþyngja skattþegnum, 

beri almennt að túlka þröngt og að þessi almenna lögskýringarregla  eigi við um ákvæði 1. mgr. 

114. gr. laga nr. 75/1981, sem hafa þessi einkenni. Hin stranga regla um gagnkvæma 

greiðsluábyrgð hjóna er íþyngjandi, og henni verður ekki beitt um aðra nema á grundvelli 

skýrrar og ótvíræðrar  heimildar í settum lögum. Ekki verður fallist á, að fyrirmæli 1. mgr. 114. 

gr. fullnægi þessu skilyrði, að því er varðar ábyrgð sambýlisfólks hvors á annars skuldum. 

 

Þessari reglu má einnig lýsa á þann hátt að ef vafi leikur á um hvort skattskylda hafi stofnast, 

eða eins og í þessum tilviki hvort greiðsluábyrgð á skattgreiðslum hafi stofnast, beri eftir 

atvikum að túlka þann vafa skattaðila í hag,
7
 sbr.: 

 

Hrd. 5. febrúar 1998 (224/1997) Í málinu reyndi á hvort presti hefði verið heimilt, í 

skattframtölum, að færa tekjur af tilteknum aukatekjum í prestþjónustu, sem tekjur af sjálfstæðri 

starfsemi, samkvæmt lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, þannig að heimild hefði 

verið til frádráttar rekstrarkostnaðar samkvæmt sömu lögum. Hæstiréttur taldi að það yrði að 

miða við, þar sem skattyfirvöld hefðu lengi litið svo á að tekjur presta af aukaverkum teldust 

tekjur af sjálfstæðri starfsemi, að honum hefði verið heimilt að draga frá kostnað við öflun 

umræddra auka tekna. 

 

                                                 
6
 Helgi V. Jónsson: „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“, bls. 323. 

7
 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 338. 
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Af því sem nú hefur verið rakið má ætla að dómstólar túlki skattalög þannig að íþyngjandi 

ákvæði séu skýrð skattaðila í hag hafi verið um óljóst ákvæði að ræða.  Segja má að þessi 

ályktun sé í samræmi við almennar lögskýringarreglur og virðist nærtækt að álykta af skoðun 

dóma og úrskurða að ekki gildi aðrar reglur um lögskýringar á sviði skattaréttar en almennt 

gilda um önnur réttarsvið íslensks réttar. 

 

2.3 Stjórnsýslulög nr. 37/1993 

2.3.1 Markmið og gildissvið stjórnsýslulaga 

Skattar eru ákveðnir af stjórnvöldum og gilda því stjórnsýslulög nr. 37/1993 og almennar 

reglur stjórnsýsluréttar þegar skattar eru lagðir á við meðferð mála.
8
 Stjórnsýslulögin skipta 

miklu máli því að þau veita einstaklingum, eða öðrum einkaaðilum sem stjórnvaldsákvörðun 

beinist að, ákveðin réttindi í samskiptum við stjórnvöld. Með öðrum orðum má segja að 

stjórnsýslulögin veiti aðilum máls tiltekin réttindi.
9
 Stjórnsýslulögum verður því beitt til 

fyllingar skattalögum að því marki sem skattalög kveða ekki á um strangari málsmeðferð. 

Ákvarðanir skattyfirvalda eru stjórnsýsluákvarðanir og því verður að fylgja þeim reglum 

sem um slíkar ákvarðanir gilda
10

 og ber skattyfirvöldum því m.a. að gæta þess að taka aðeins 

íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem að er stefnt verður ekki náð með öðru og 

vægara móti, þ.e. skattyfirvöld verða að gæta þess að fara ekki strangar í sakirnar en 

nauðsynlegt er. Við meðferð skattamála reynir á tilteknar málsmeðferðarreglur, sem nánar 

verður vikið að síðar í ritgerð þessari, en hér í upphafi þykir sérstök ástæða að nefna 12. gr. 

ssl. sem kveður á um meðalhóf þar sem skattyfirvöld hafa í vissum tilvikum víðtækar 

heimildir til matskenndra ákvarðana sem geta verið mjög íþyngjandi. 

Einn elsti þáttur meðalhófsreglunnar virðist vera sá þáttur er lýtur að refsiákvörðunum og 

reynir því á þessa reglu þegar skattyfirvöld ákveða aðilum sektir, sbr. 109. gr. tsl. og önnur 

viðurlög vegna skattalagabrota. Við ákvörðun sekta reynir því á meðalhófsregluna þannig að 

eðlilegt samræmi verði á milli eðli og grófleika brotsins annars vegar og þyngdar þeirra 

viðurlaga sem ákvörðuð eru hins vegar.
11

 Nánar verður fjallað um meðalhófsregluna síðar í 

ritgerðinni. 

Eitt af helstu markmiðum stjórnsýslulaga er að tryggja réttaröryggi borgaranna þegar 

stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir í málum þeirra og veita borgurunum tækifæri til að gæta 

                                                 
8
 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Skattasniðganga“, bls. 222.  

9
 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 388. Sjá einnig Trausta Fannar Valsson: „Upphaf 

stjórnsýslumáls“, bls. 424. 
10

 Helgi V. Jónsson: „Réttarfar í skattamálum“, bls. 14. 
11

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 522. 
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hagsmuna sinna, m.a. með því að koma viðhorfum sínum að og færa fram gögn til að upplýsa 

mál betur áður en ákvörðun er tekin í málinu.
12

 Það er gert með því að lögfesta meginreglur 

um málsmeðferð sem eru almennt taldar stuðla að því að lögfræðilega rétt og málefnaleg 

niðurstaða verði fengin hverju máli. Við útfærslu þessa markmiðs var einnig litið til 

skilvirknissjónarmiða og reynt að gæta þess að lögin kæmu ekki í veg fyrir að málsmeðferð í 

stjórnsýslunni gæti verið einföld, hraðvirk en um leið ódýr.
13

 Á grundvelli framangreindra 

sjónarmiða eru gerðar auknar kröfur til málsmeðferðar þegar um mikilsverða hagsmuni er að 

ræða en að sama skapi eru gerðar minni kröfur þegar mál er einfalt og lítilvægt. Þá er stundum 

slakað á þeim kröfum, sem gerðar eru þegar nauðsyn ber til skjótrar ákvörðunar. Aftur á móti 

eru gerðar ríkari kröfur til málsmeðferðar þegar um íþyngjandi ákvarðanir er að ræða og alveg 

sérstaklega ef ákvörðun felur í sér refsikennd viðurlög.“
14

 

Stjórnsýslulögin hafa að geyma almennar reglur um meðferð stjórnvalda á þeim málum 

sem lokið verður, eða til greina kemur að ljúka með einstökum ákvörðunum um rétt eða 

skyldu manna, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Í stjórnsýslurétti eru þær ákvarðanir sem hér um 

ræðir venjulega nefndar stjórnvaldsákvarðanir og mál þau sem rekin eru til að undibúa þau 

eru vanalega nefnd stjórnsýslumál.
15

  

Gildissvið laganna er afmarkað í 1. og 2. gr. þar sem annars vegar er fjallað um til hvaða 

tilvika lögin taka og hins vegar hvaða tilvik það eru sem falla  utan gildissviðs laganna. 

Í 1. málsl. 3. mgr. 2. gr. laganna segir að ákvæði annarra laga sem hafi að geyma strangari 

málsmeðferðarreglur en stjórnsýslulögin mæla fyrir um, haldi gildi sínu. Af því má álykta að 

hafi lög að geyma reglur sem minni kröfur gera til málsmeðferðar en stjórnsýslulögin, gangi 

stjórnsýslulögin framar þeim lögum.
16

 Þessi gagnályktun, um samspil stjórnsýslulaganna við 

málsmeðferðarreglur annarra laga, gildir þó aðeins um þær reglur sem voru í gildi við 

setningu stjórnsýslulaganna. Hafi löggjafinn ákveðið eftir gildistöku stjórnsýslulaganna að 

lögfesta vægari reglur en þær sem stjórnsýslulögin hafa að geyma verður að telja honum það 

heimilt. Þó yrði væntanlega litið svo á, sérstaklega vegna orðalags 1. málsl. 3. mgr. 2. gr. 

stjórnsýslulaga, að það verði að leiða tiltölulega skýrt af viðkomandi lögum ef ætlun 

                                                 
12

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 135. 
13

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2377. 
14

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 103. 
15

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283. Sjá einnig Pál Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 136, Pál 

Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 44-46, Róbert Ragnar Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 101 og Trausta 

Fannar Valson: „Upphaf stjórnsýslumáls“, bls. 422. Í tilvitnuðum heimildum eru umrædd hugtök notuð í 

þeirri merkingu sem hér er lögð til grundvallar. 
16

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 51, Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 231-232 og 

Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumáls“, bls. 423. 
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löggjafans er sú að í þeim lögum felist vægari kröfur um málsmeðferð en þær sem koma fram 

í stjórnsýslulögum.
17

 

Nánar verður fjallað um einstakar málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga í kafla 3.5.4 hér á 

eftir en einnig í kafla 4.5.2 þar sem fjallað er um meginreglur sakamálaréttarfars sem gilda um 

skattrannsóknir, þ.á.m. meðalhófs- og málshraðaregluna. 

 

2.3.2 Hvað er stjórnvaldsákvörðun?  

Eins og sjá má af 1. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaganna er gildissvið þeirra ákvarðað tiltölulega 

rúmt þar sem segir að lögin taki til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.  Í 2. mgr. 1. gr. laganna 

kemur hins vegar fram ákvæði sem þrengir gildissvið laganna. Þar segir að lögin gildi aðeins 

þegar stjórnvöld taki ákvarðanir um rétt eða skyldu manna, eða svonefndar 

stjórnvaldsákvarðanir.
18

 

Páll Hreinsson skilgreinir hugtakið stjórnvaldsákvörðun á eftirfarandi hátt: 

 

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust 

út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi hátt um rétt eða 

skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.
19

 

 

En þá er einnig eitt af einkennum stjórnvaldaákvarðana að þær eru teknar einhliða af 

stjórnvöldum og yfirleitt á skriflegan hátt.
20

 

Þegar vafi er á því hvort um stjórnvaldsákvörðun er að ræða er eðlilegt að litið sé til 

markmiðs laganna og kannað hvort eðli fyrirliggjandi máls sé með þeim hætti að það reyni á 

opinbera valdbeitingu. Eins er athugað hvort sama þörf sé á því að veita aðila máls þá 

réttarstöðu sem stjórnsýslulögin veita. Í því sambandi er einnig nauðsynlegt að kanna hvort 

málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga séu til þess fallnar að auka réttaröryggi málsaðila og 

koma honum að sambærilegu gagni og í hefðbundnum stjórnsýslumálum og hvort ákvæði 

stjórnsýslulaga henti að öðru leyti við meðferð málsins með tilliti til eðlis þess 

stjórnsýslusviðs sem um ræðir.
21

 

Sú ákvörðun stjórnvalds um að hefja meðferð stjórnsýslumáls telst ekki vera 

stjórnvaldsákvörðun heldur einungis ákvörðun um málsmeðferð.
22

 „Með töluverðri einföldun 

má segja að stjórnvaldsákvörðun lúti að efni málsins og bindi enda á það, en ákvörðun um 

                                                 
17

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 252-254. Sjá einnig Trausti Fannar Valsson: „Upphaf 

stjórnsýslumáls“, bls. 423-424. 
18

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283. Sjá einnig Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 135. 
19

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169.  
20

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. 
21

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 166. 
22

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 153.  
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málsmeðferð lúti fremur að formi þess og sé almennt liður í því aða skapa þau skilyrði að 

hægt verði að taka efnisákvörðun í málinu, þ.e.a.s. stjórnvaldsákvörðun.“
23

  

Málsmeðferðin markar upphaf en ekki endi stjórnsýslumáls. Aðili máls er almennt ekki 

talinn eiga andmælarétt áður en ákvörðun um upphaf máls er tekin þar sem ákvörðun um 

upphaf máls er formákvörðun, þ.e. ákvörðun um meðferð málsins en ekki stjórnvalds-

ákvörðun. Aðili máls á ekki heldur sérstakan rétt á rökstuðningi ákvörðunar stjórnvalds um að 

hefja meðferð stjórnsýslumáls. Hin almenna regla er að ákvarðanir um meðferð máls verða 

ekki kærðar sérstaklega heldur er það almennt svo að aðili máls verður að bíða og getur hann 

gert athugasemdir við ákvarðanir um leið og hann kærir hina endanlegu niðurstöðu málsins.
24

 

Í ákveðnum tilvikum kann þó sú ráðstöfun stjórnvalds að hefja meðferð stjórnsýslumáls 

að hafa þó nokkur áhrif á réttarstöðu og hagsmuni aðila ekki síður en hin endanlega 

niðurstaða málsins. Það á sérstaklega við í þeim tilvikum er stjórnvöld leggja þær skyldur á 

aðila máls að hann leggi fram gögn eða upplýsingar. Því verður almennt að gera ráð fyrir því 

að sú ákvörðun stjórnvalds um að hefja meðferð stjórnsýslumáls byggist á haldgóðri vitneskju 

um málsatvik. Það er þó mjög atviksbundið hversu ábyggilegar upplýsingarnar þurfa að vera 

og hvaða skilyrðum þarf að öðru leyti að fullnægja svo heimilt sé að hefja stjórnsýslumál. 

Verður í þessu samhengi að taka mið af viðeigandi lagaheimildum og þeim hagsmunum sem 

um er að ræða hverju sinni.
25

 

Í þessu samhengi er rétt að vekja athygli á 3. mgr. 97. gr. tsl. þar sem segir að upphaf máls 

hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins rjúfi fyrningarfrest þann sem gildir um heimild til 

endurákvörðunar gjalda aftur í tímann. Þetta er frávik frá því sem almennt gildir þar sem 

úrskurður ríkisskattstjóra þarf að vera uppkveðinn innan tiltekinna tímamarka í öðrum 

tilvikum. Það má því velta því fyrir sér hvort sú ákvörðun skattrannsóknarstjóra ríkisins um að 

hefja rannsókn á tilteknu máli sé í reynd stjórnvaldsákvörðun þrátt fyrir það sem rakið er hér 

að framan um að ákvörðun stjórnvalds um að hefja meðferð stjórnsýslumáls teljist ekki vera 

stjórnvaldsákvörðun. Hvort sem niðurstaða skattrannsóknarstjóra ríkisins verður að aðhafast 

frekar í málinu eða láta það niður falla, er staðreyndin þó sú að með því að hefja tiltekna 

rannsókn lengir embættið þann tíma sem ríkisskattstjóra er heimilt að líta til þegar 

endurákvörðun skatta fer fram og hefur ákvörðnin að hefja rannsókn þar með bein áhrif á rétt 

manna og skyldur. 

 

                                                 
23

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 152. 
24

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 154. 
25

 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumáls“, bls. 427-428. 
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2.4 Viðurlög við brotum á skattalögum 

Skattaréttur er viðamikil fræðigrein sem teygir anga sína inn á svið ýmissa annarra 

fræðigreina lögfræðinnar, s.s. stjórnsýsluréttar, eins og nefnt er að framan. Brot á skattalögum 

geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir þann brotlega. Réttarvernd skattþegnanna 

og mikilvægi vandaðra málsmeðferðarreglna á þessu sviði takmarkast því ekki einungis við 

skattlagninguna sem slíka og íþyngjandi eðli hennar, heldur verður einnig að líta til 

hugsanlegra viðurlaga við skattalagabrotum og meðferðar þeirra mála. Þar skarast skattaréttur 

við refsirétt og sakamálaréttarfar en auk þess hafa áhrif þau sjónarmið sem fyrr eru nefnd sem 

lúta að stjórnsýslurétti og lögskýringum.  

Hugtakið refsing er hvergi skilgreint í lögum eða lögskýringargögnum
26

 en Jónatan 

Þórmundsson lagaprófessor telur að ef refsing er skilgreind einungis með hliðsjón af því 

inntaki sem í henni felst en ekki af þeim markmiðum sem henni er ætlað að ná megi lýsa 

einkennum refsinga svo:  

 

Refsing er ein tegund viðurlaga, sem ríkisvaldið beitir þann, sem sekur hefur reynst um refsivert 

brot. Hún felur í sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins og er til þess fallin að valda 

dómþola þjáningu eða óþægindum.
27

 

 

Samkvæmt þessari lýsingu á einkennum refsinga er ljóst að ekki er einungis átt við 

eiginlega fangelsisrefsingu með hugtakinu refsing líkt og væri ef notast væri einungis við 

almenna málvenju, heldur kemur margt annað til. Fésektir, líkt og kveðið er á um í 109. gr. 

tsl., eru t.a.m. til þess fallnar að valda dómþola tilteknum þjáningum og óþægindum þar sem 

viðkomandi er þá krafinn fjármuna vegna brota hans. Sama má segja um álagsbeitingu 

ríkisskattstjóra, sbr. 108. gr. tsl., og má því færa fyrir því rök að fésektir samkvæmt 109. gr. 

tsl. og álagsbeiting ríkisskattstjóra, sbr. 108. gr. tsl., teljist í reynd til refsinga.   

Frá fornu fari hefur þó ekki verið litið á álagsbeitingu ríkisskattstjóra sem refsingu í 

íslenskum skattarétti, a.m.k. ekki þannig að hún komi í veg fyrir að öðrum viðurlögum sé 

einnig beitt vegna sama brots.
28

 Á síðustu árum hefur því þó verið haldið fram í auknum mæli 

að umrædd álagsbeiting ríkisskattstjóra sé í reynd ein tegund refsinga.
29

 Sú umræða hefur 

skapast í tengslum við tvöfalda refsingu þ.e. hvort t.d. álagsbeiting ríkisskattstjóra kunni að 

fela í sér tvöfalda refsingu og þá um leið brot gegn 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka mannréttinda-

                                                 
26

 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. 
27

 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. 
28

 Sjá umfjöllun um þau atriði er greina álag frá refsingum: Jónatan Þórmundsson: „Viðurlög við 

skattalagabrotum og skattlagning eftir á“, bls. 45-46. 
29

 Í athugasemdum greinargerðar við ákvæði tekjuskattslaga um skattaálag, sbr. áður 106. gr. laga nr. 75/1981, 

segir orðrétt: „Greinin [...] fjallar um refsiskennd viðurlög (refsiskatt)“, sjá Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 2583. 
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sáttmála Evrópu um ne bis in idem. Það fellur utan efnisafmörkunar þessarar ritgerðar að 

fjalla nánar um þetta álitaefni.
30

 

Refsiheimildir er ýmist að finna í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hér eftir 

skammstöfuð hgl.) eða í sérrefsilögum, þ.e. öðrum lögum er mæla fyrir um refsingu en eru þó 

ekki refsilög að stofni til. Í almennum hegningarlögum er að finna lagaákvæði varðandi 

alvarlegri brot sem lengi hafa fylgt manninum og raska einna helst hagsmunum þess sem 

brotið bitnar á. Í sérrefsilögum er hins vegar að finna yngri brotategundir sem komið hafa 

fram með aukinni þróun samfélagsins á síðari tímum.
31

 Skattalög falla því undir sérrefsilög 

þar sem þau eru ekki að stofni til refsilög þó að þar sé að finna ýmis ákvæði er varða refsingar 

og refsikennd viðurlög, sbr. XII. kafla tsl., XII. kafla laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (hér 

eftir skammstöfuð vskl.), 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda (hér eftir 

skammstöfuð stgrl.), 19. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, og 

XXII. kafla tollalaga nr. 88/2005. 

Að lokum ber þess að geta að í nokkrum skattalögum er að finna tilvísanir til almennra 

hegningarlaga, s.s. í niðurlagi nokkurra ákvæða 109. gr. tsl. þar sem segir að stórfellt brot 

varði við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga.
32

 Með lögum nr. 39/1995, um breyting á 

almennum hegningarlögum, var ákvæði 262. gr. hgl. breytt verulega og var markmiðið m.a. 

að herða viðurlög við skatta- og bókhaldsbrotum, en jafnframt var stefnt að því að auka 

varnaðaráhrif refsiákvæðanna með því að leggja refsingu við hinum alvarlegri skatta- og 

bókhaldsbrotum í almennum hegningarlögum. Þá var einnig stefnt að því að þyngja refsi-

viðurlög með því að herða og festa refsilágmarkið við tilteknar aðstæður. Því var haldið fram 

að dómur vegna hegningarlagabrots myndi almennt hafa meiri varnaðaráhrif en dómur vegna 

sérrefsilagabrots, s.s. skattalagabrots.
33

  

Af því sem nú hefur verið rakið er ljóst að brot gegn skattalögum teljast ekki eingöngu til 

sérrefsilagabrota heldur getur, eftir atvikum, verið um að ræða brot gegn almennum 

hegningarlögum og er því ljóst að löggjafinn lítur skattalagabrot alvarlegum augum. 

 

                                                 
30

 Sjá nánari umfjöllun í eftirfarandi riti: Róbert R. Spanó: Ne bis in idem. 
31

 Jónatan Þórmundsson: Refsiréttur. Almenni hlutinn I, bls. 5-8.  
32

 Sjá til hliðsjónar: Hrd. 2. febrúar 2012 (362/2011). Í máli þessu var um að ræða tilvik þar sem innskattur 

hafði verið oftalinn sem leiddi til efnislega rangra virðisaukaskýrslna og vangoldins virðisaukaskatts. Þetta 

var talið varða við 1. mgr. 40. gr. vskl. og eftir atvikum 1. mgr. 262. gr. hgl. Hæstiréttur féllst þó ekki á 

beitingu 1. mgr. 262. gr. hgl. þar sem brot skattaðilans voru ekki talin hafa verið stórfelld. 
33

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2478. 
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2.5 Tekjuskattslög sem grunnrefsiheimild og meginleiðarvísir um málsmeðferð í 

íslenskum skattarétti  

Í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum, er að finna ýmis grunnákvæði um 

stjórnkerfi skattamálas. Á það einnig við um refsiákvæði þeirra laga
34

 og byggja ýmis önnur 

skattalög því á ákvæðum þeirra. Í tekjuskattslögum, auk annarra skattalaga, er að finna 

sjálfstæð refsiákvæði ásamt ákvæðum um málsmeðferð hjá skattyfirvöldum, fyrningarreglur 

vegna skattalagabrota og ákvæðum um opinbera málsmeðferð,
35

 sbr. XII. kafla tsl., sem ber 

yfirskriftina „Viðurlög og málsmeðferð“. Þar er átt við 108. gr. sem fjallar um álagsbeitingu 

ríkisskattstjóra, 109. gr., sem fjallar um sektir, fangelsisrefsingar og sviptingu starfsréttinda og 

110. gr. þar sem fjallað er um málsmeðferð, rannsókn og fyrningarreglur sakar.  

Þrátt fyrir að skattalög innihaldi tilteknar málsmeðferðarreglur verður auk þeirra reglna að 

gæta að almennum reglum stjórnsýsluréttarins, líkt á áður hefur komið fram, sem koma til 

fyllingar skattalögum að því marki sem skattalög kveða ekki á um strangari málsmeðferð. 

Margir dómar hafa fallið þar sem niðurstaðan hefur verið sú að málsmeðferð skattyfirvalda 

hefur ekki talist samrýmast almennum reglum stjórnsýsluréttarins og hefur það í þó nokkrum 

tilvikum leitt til ómerkingar á ákvörðun skattyfirvalda.
36

 Má því segja að almennar reglur 

stjórnsýsluréttarins hafi mikla þýðingu í þessu sambandi, eins og áður hefur verið fjallað um. 

Að lokum verður, samhengisins vegna, að nefna  lög nr. 88/2008, um  meðferð sakamála. 

Þegar mál skattaðila er til meðferðar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins er undantekningalaust 

skylt að gæta að ákvæðum sakamálalaga og er í 7. mgr. 103. gr. tekjuskattslaga beinlínis tekið 

fram að við rannsóknaraðgerðir skattrannsóknarstjóra ríkisins skuli gæta ákvæða sakamála-

laga eftir því sem við getur átt og þá einkum varðandi réttarstöðu grunaðra manna á 

rannsóknarstigi. Í þessu felst að sú skylda er lögð á skattyfirvöld að gæta að ákvæðum 

sakamálalaga þegar grípa þarf til þvingunarúrræða á borð við húsleit. Við framkvæmd 

skýrslutöku af skattaðila sem sætir skattrannsókn er mikilvægt að gæta að ákvæðum laganna 

auk þess sem aðilanum skal tryggður aðgangur að gögnum málsins svo hann geti gætt réttar 

síns. Að lokum er skattaðila fengin tiltekin vernd í 2. mgr. 102. gr. sml. þar sem honum er 

fengin heimild til að leggja allar ákvarðanir skattrannsóknarstjóra ríkisins undir dóm.  

                                                 
34

 Hallgrímur Ásgeirsson: Námsritgerð, bls. 63. 
35

 Skúli Eggert Þórðarson: „Skattframkvæmd með tilliti til réttaröryggis skattaðila“, bls. 306. 
36

 Sjá hér til hliðsjónar: Úrskurður yfirskattanefndar 13. febrúar 1998 (142/1998) og úrskurð yfirskattanefndar 

26. febrúar 1997 (209/1997) en í báðum þessum málum hafði ekki verið gætt nægilega að rannsóknarreglu 

10. gr. stjórnsýslulaga. 
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3 Skattastjórnsýsla - almennt um stofnanir innan skattkerfisins  

3.1 Inngangur 

3.1.1 Almennt 

Í þessum kafla verður fjallað með almennum hætti um stjórnsýslu og verkaskiptingu innan 

skattkerfisins, en það skal ítrekað að þegar talað er um skattkerfi í ritgerð þessari er einungis 

átt við ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins og yfirskattanefnd. Hér verður því ekki 

fjallað um tollyfirvöld eða innheimtumenn.  

Í fyrstu verður fjallað um almenna uppbyggingu skattkerfisins. Þá verður gerð grein fyrir 

hlutverki og verkefnum stofnana innan skattkerfisins, þ.e. embætti skattrannsóknarstjóra 

ríkisins, ríkisskattstjóra og yfirskattanefndar. Í framhaldi umfjöllunar um verkefni stofnana 

innan skattkerfisins verður fjallað um mörk skatteftirlits og skattrannsókna. Þá verður fjallað 

um sértækar heimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins sem kveða m.a. á um skyldu lögreglu til 

að aðstoða skattrannsóknarstjóra ríkisins í tilteknum málum, stöðvun atvinnurekstrar og 

heimild embættisins til þess að krefjast kyrrsetningar í nánar tilgreindum tilvikum. Að því 

búnu verður fjallað um málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga sem gildi hafa við meðferð 

skattrannsóknarmála. 

 

3.1.2 Uppbygging skattkerfisins  

Uppbygging skattkerfisins er þannig háttað að fjármálaráðherra fer með yfirstjórn skatta-, 

tolla- og innheimtumála, sbr. 1. mgr. 12. gr.  laga nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, og 1. 

og 2. tölul. c-liðar 1. mgr. 3. gr. forsetaúrskurðar nr. 125/2011, um skiptingu stjórnarmálefna 

milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, sbr. 15. gr. stjskr. Í því felst m.a. að hann hefur eftirlit 

með stofnunum skattkerfisins eins og ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins og 

yfirskattanefnd sbr. 106. gr. tsl.
37

 Ráðherra skipar embættismenn, þ.e. skattrannsóknarstjóra 

ríkisins og ríkisskattstjóra sbr. 85. og 88. gr. tsl. og ræður vararíkisskattstjóra sem skal 

fullnægja sömu skilyrðum og ríkisskattstjóri sbr. lokamálsl. 4. tölul. 85. gr. tsl. Hann skipar 

einnig formann og varaformann yfirskattanefndar sbr. 9. gr. laga nr. 30/1992, um 

yfirskattanefnd (hér eftir skammstöfuð ysknl.).  

                                                 
37

 Sjá til hliðsjónar: UA 16. október 1997 (1858/1997) þar sem sagði m.a.: „Ég tel ástæðu til að taka fram, að ef 

skattaðili telur sig beittan rangsleitni af hálfu skattstjóra vegna tilefnislausra og endurtekinna afskipta 

skattstjóra af skattskilum hans án tillits til einstakra stjórnvaldsákvarðana, er honum meðal annars tækur sá 

kostur, með tilliti til hugsanlegra stjórnsýsluviðurlaga, að bera slíkt undir fjármálaráðherra, á grundvelli 

stjórnsýslusambands og almenns stjórnsýslueftirlits fjármálaráðuneytisins, sbr. og meðal annars 105. gr. laga 

nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, um eftirlit fjármálaráðherra.“ 
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Ráðherra hefur rétt til þess að fá til athugunar skattframtöl og gögn er þau varða, og krefja 

ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra ríkisins um skýringar á öllu því er varðar framkvæmd 

skattalaga. Einnig skal ráðherra hafa eftirlit með yfirskattanefnd, þ.m.t. að nefndin ræki 

skyldur sínar og skal nefndin senda ráðherra skýrslu árlega um störf sín. Í 107. gr. tsl. er 

fjallað um heimild ráðherra til að óska eftir skýrslum frá ríkisskattstjóra og 

skattrannsóknarstjóra ríkisins í því formi sem hann ákveður varðandi framtaldar tekjur og 

eignir, álagða skatta og önnur atriði er varða gerð áætlana og hagrannsóknir ráðuneytisins. 

Samkvæmt 1. mgr. 121. gr. tsl. ber ráðherra að setja með reglugerð nánari ákvæði um 

framkvæmd tekjuskattslaganna, m.a. varðandi störf ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra 

ríkisins og yfirskattanefndar og um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna.  

Í 7. mgr. 116. gr. tsl. er fjallað um þá heimild ráðherra að krefjast þess að þeir aðilar sem 

bera takmarkaða skattskyldu hér á landi skv. 3. gr. tsl. setji tryggingu fyrir væntanlegum 

sköttum sínum og gjöldum en einnig vegna skattgreiðslna annarra aðila sem þeir eru ábyrgir 

fyrir. 

Fjármálaráðherra fer með túlkun tvísköttunarsamninga og setur auk þess verklagsreglur 

um túlkun og framkvæmd þeirra sem skattyfirvöld eru bundin af, sbr. 3. mgr. 119. gr. tsl. 

Áður fyrr annaðist fjármálaráðuneytið einnig útgáfu bindandi álita er vörðuðu túlkun 

tvísköttunarsamninga en með lögum nr. 128/2009, um breytingar á lögum nr. 90/2003, um 

tekjuskatt, var þessu breytt og nú annast ríkisskattstjóri útgáfu bindandi álita um túlkun 

tvísköttunarsamninga eins og önnur skattamál, sbr. lög nr. 91/1998, um bindandi álit í 

skattamálum. Það kann þó að skjóta skökku við að ráðherra sé falið að fara með túlkun 

þessara samninga, samkvæmt 3. mgr. 119. gr. tsl., þar sem það hlýtur að vera hluti af daglegri 

starfsemi ríkisskattstjóra að túlka tvísköttunarsamninga líkt og aðrar réttarheimildir á sviði 

skattamála. 

Ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri ríkisins gegna tilteknum lögboðnum hlutverkum 

við skattaframkvæmdina. Verkefni ríkisskattstjóra eru helst álagning opinberra gjalda og 

almennt eftirlit með réttum skattskilum, útgáfa leiðbeininga um túlkun skattalaga og útgáfa 

bindandi álita. Jafnframt úrskurðar ríkisskattstjóri í kærumálum vegna álagningar og eftir 

atvikum um erindi er lúta að breytingum á álagningu fyrri ára eftir að kærufrestur er liðinn. 

Lögboðið hlutverk skattrannsóknarstjóra ríkisins er aðallega að hafa með höndum 

rannsóknir á brotum gegn skattalögum, lögum um bókhald og lögum um ársreikninga, sbr. 1. 

mgr. 103. gr. tsl. og 1. gr. reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og 

skattrannsókna. Jafnframt skal skattrannsóknarstjóri ríkisins hlutast til um að brot gegn 

skattalögum sæti refsimeðferð.  
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Yfirskattanefnd, sem er æðsti úrskurðaraðili í skattamálum á stjórnsýslustigi, er sjálfstætt 

stjórnvald sem starfar samkvæmt sérlögum og því verður ákvörðunum hennar ekki skotið til 

ráðherra eða annars aðila innan stjórnsýslunnar. Í 15. gr. ysknl. segir að úrskurðir 

nefndarinnar séu fullnaðarúrskurðir um skattfjárhæð en ágreining um skattskyldu og 

skattstofna er þó heimilt að bera undir dómstóla.
38

 Þó gildir sú meginregla að úrskurðum 

ríkisskattstjóra má skjóta beint til dómstóla og er því ekki skylda til að bera mál fyrst undir 

yfirskattanefnd áður en málinu er vísað til dómstóla,
39

 ólíkt því sem gildir samkvæmt lögum 

nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.
40

 

Eftir að yfirskattanefnd hefur úrskurðað í máli getur skattaðili sem ekki vill una 

niðurstöðu nefndarinnar kvartað til umboðsmanns Alþingis, sbr. lög nr. 85/1997, um 

umboðsmann Alþingis. Umboðsmaður kveður ekki upp úrskurði, líkt og yfirskattanefnd, 

heldur lætur hann uppi álit sitt á tilteknu máli.
41

 Þetta úrræði er til þess fallið að efla 

réttaröryggi borgaranna og er beinlínis tekið fram í athugasemdum við frumvarp er varð að 

lögum nr. 85/1997 að það sé hlutverk umboðsmanns að tryggja rétt borgara gagnvart 

stjórnvöldum landsins, að jafnræðis sé gætt í stjórnsýslunni, að í stjórnsýslunni sé farið að 

lögum og að viðhafðir séu vandaðir stjórnsýsluhættir.
42

 Þetta úrræði er auk þess mun 

einfaldari og ódýrari leið fyrir borgarana en hin hefðbundna dómstólaleið. Þótt álit 

umboðsmanns feli ekki í sér bindandi fyrirmæli gagnvart stjórnvöldum mun það almennt vera 

tilhneiging í stjórnsýslunni að virða niðurstöður álita umboðsmanns
43

. 

Verður nú vikið nánar að hverri stofnun innan skattkerfisins fyrir sig. Byrjað  verður á því 

að gera grein fyrir hlutverki og helstu verkefnum ríkisskattstjóra. Því næst verður sjónum 

beint að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins en umfjöllun um það embætti er þungamiðja 

þessarar ritgerðar og því er umfjöllunin ítarlegri en varðandi önnur stjórnvöld innan 

skattastjórnsýslunnar. Að lokum verður fjallað um hlutverk yfirskattanefndar. 

 

                                                 
38

 Ólafur Ólafsson: Verkefni og starfshættir yfirskattanefndar, bls. 1. Sjá einnig Kristján Gunnar Valdimarsson: 

„Um málsmeðferðarreglur á skattstjórastigi“, bls. 380. 
39

 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Um málsmeðferðarreglur á skattstjórastigi“, bls. 380. Sjá einnig Jónatan 

Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 49 og Helgi V. Jónsson: „Réttarfar í skattamálum“, bls. 27-28. 
40

 Sjá 5. mgr. 29. gr. vskl. þar sem segir orðrétt: „Ágreining um skattskyldu og skatthæð má bera undir 

dómstóla, enda hafi áður verið um hann úrskurðað af yfirskattanefnd. Það skal þó gert innan sex mánaða frá 

því að yfirskattanefnd úrskurðar í málinu.“ 
41

 Ársskýrsla umboðsmanns Alþingis 1992, bls. 9 og Kristján Gunnar Valdimarsson: „Um málsmeðferðarreglur 

á skattstjórastigi“, bls. 380.  
42

 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2322.  
43

 Sjá Ársskýrslu umboðsmanns Alþingis 2002 lið 5 „Viðbrögð stjórnvalda við tilmælum og ábendingum 

umboðsmanns.“  
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3.2 Hlutverk og verkefni stofnana skattkerfisins 

3.2.1 Hlutverk og helstu verkefni ríkisskattstjóra 

Ríkisskattstjóri starfar samkvæmt lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 50/1988, 

um virðisaukaskatt, lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum nr. 

113/1990, um tryggingagjald, með áorðnum breytingum, ásamt reglugerðum og stjórnvalds-

fyrirmælum sem varða starfsemi ríkisskattstjóra.
44

 Hann starfar einnig samkvæmt fleiri lögum 

er varða skatta og gjöld, en um það verður þó ekki fjallað hér.  

Meginverkefni embættisins eru í fyrsta lagi álagning opinberra gjalda samkvæmt þeim 

lögum sem því hefur verið falin framkvæmd á, sbr. 1. máls. 1. mgr. 101. gr. tsl. Í því skyni 

skal ríkisskattstjóri setja framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og verklags-

reglum. Einnig skal ríkisskattstjóri birta reglur og ákvarðanir sem hann metur að hafi þýðingu 

fyrir skattaðila, en nánar verður fjallað um birtingu þessara reglna í kafla 3.5.4.4. Rétt er að 

taka fram að með lögum nr. 136/2009, um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 

fleiri lögum, voru embætti skattstjóra lögð niður. Hið lögbundna hlutverk ríkisskattstjóra 

varðandi setningu framkvæmdar- og starfsreglna fól í sér lögbundið hlutverk til að setja 

skattstjórum, sem voru sjálfstæð embætti, reglur til að tryggja samræmi í skattframkvæmd. 

Eftir að embætti skattstjóra voru lögð niður og ríkisskattstjóri tók við lögbundnu hlutverki 

þeirra má segja að reglusetningarhlutverk ríkisskattstjóra samkvæmt 101. gr. tsl. beinist þvi nú 

fyrst og fremst að innri starfsemi ríkisskattstjóra sjálfs. Setning reglnanna og birting þeirra 

hefur engu að síður almenna þýðingur fyrir borgarnna þar sem aðgengi að þeim tryggir 

gegnsæi og styrkir trúverðugleika skattkerfisins gagnvart skattþegnum. 

Í XII. kafla tekjuskattslaga er m.a. að finna þau ákvæði laganna sem kveða á um viðurlög 

vegna skattalagabrota þ.á.m. 108. gr. tsl., um álagsbeitingu ríkisskattstjóra í þeim tilvikum 

þegar ekki er talið fram innan tilskilins frests, sbr. 1. mgr. 108. gr. tsl., en einnig vegna 

annmarka sem kunna að vera á framtali eða ef framtal er beinlínis rangt, sbr. 2. mgr. 108. gr. 

tsl. Þó skal tekið fram að í 3. mgr. 108. gr. er kveðið á um undanþágu frá álagsbeitingu 

ríkisskattstjóra  ef skattaðili færir fyrir því rök að honum verði ekki kennt um annmarka á 

framtali eða vanskil þess.
45

 Af lestri 3. mgr. 108. gr. tsl. má ráða að ekki sé um að ræða 

heimildarákvæði heldur skylduákvæði þar sem í ákvæðinu segir orðrétt: „Fella skal niður álag 

                                                 
44

 Ársskýrsla  ríkisskattstjóra 2009, bls. 4. 
45

 Sjá hér til hliðsjónar: Úrskurð yfirskattanefndar 17. janúar 2010 (248/2010). Í málinu var fallist á kröfu 

kæranda um niðurfellingu álags vegna síðbúinna framtalsskila, en fyrir lá að veikindi og síðar andlát 

sérkunnáttumanns, sem hafði með höndum gerð og skil skattframtals kæranda, höfðu valdið þeim töfum sem 

urðu á framtalsskilum kæranda. 
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samkvæmt grein þessari ef skattaðili færir rök að því að honum verði eigi kennt um annmarka 

á framtali eða vanskila þess [...]“.  

Af lestri 1. og 2. mgr. 108. gr. tsl. má sjá að um heimildarákvæði er að ræða, en 1. mgr. 

ákvæðisins er einnig matskennt ákvæði sem nú verður nánar vikið að. 

Samkvæmt 1. mgr. 108. gr. tsl. er ríkisskattstjóra heimilt að bæta við álagi þ.e. allt að 15% 

álagi ef framtalsskyldur aðili telur ekki fram innan tiltekins tíma. Í ákvæðinu segir að 

ríkisskattstjóri skuli setja um þetta nánari reglur sem nú er að finna í auglýsingu frá 

ríkisskattstjóra, nr. 9/1991, um reglur um beitingu álags á gjaldstofna, þegar of seint eða ekki 

er fram talið. Ekki hefur höfundur fundið dæmi þess að beitt hafi verið lægra álagi en 15%, 

vegna tilvika sem 1. mgr. 108. gr. tsl. tekur til og má velta því upp hvort ríkisskattstjóri hafi 

með þessar framkvæmd komið sér undan því  skyldubundna mati
46

 sem kveðið er á um í 

framangreindri 1. mgr. 108. gr. tsl.  

Þegar löggjafinn hefur sett lagaákvæði þar sem stjórnvöldum eru fengnar í hendur 

matskenndar valdheimildir til að taka þá ákvörðun sem best á við í hverju tilteknu máli, geta 

stjórnvöld almennt ekki virt efni slíkra lagaákvæða að vettugi með því að setja verklagsreglur 

og þannig afnumið matið eða þrengt það verulega. Þessi ályktun er leidd af ákvæðum stjskr. 

um þrígreiningu ríkisvaldsins auk annarra ákvæða stjskr. sem byggja á því að það sé í 

verkahring löggjafans að fara með löggjafarvald en ekki stjórnvalda, sem bundin eru af 

lögum.
47

 Ekki er heimilt að afnema lögbundið mat stjórnvalda, samkvæmt formreglu 

lögmætisreglunnar, og er því ljóst að ekki er heimilt að afnema hið lögbundna mat með öðrum 

reglum stjórnvalda sem hafa lægra réttarheimildarlegt gildi,
48

 s.s. verklagsreglur. 

Líklega hefur ríkisskattstjóri viljað freista þess, með vísan til fjölda mála og 

jafnræðissjónarmiða annað hvort að setja hlutlægar reglur um matið, sbr. reglur um 

álagsbeitingu skv. 1. mgr. 108. gr. tsl., og valið þá leið að beita alltaf fullu álagi í fyrstu 

atrennu og eftir atvikum eftirláta æðra stjórnvaldi að endurskoða þá beitingu. Höfundi er ekki 

kunnugt um að framkvæmd skattyfirvalda almennt á álagsbeitingu hafi komið til skoðunar hjá 

dómstólum eða umboðsmanni Alþingis, en hugsanlega myndu gerðar athugasemdir við þessa 

tilhneigingu að gera matskenndar ákvarðanir að hlutlægum ákvörðunum. Það má einnig velta 

upp því hvort einnig megi réttlæta framkvæmd ríkisskattstjóra á þeim grundvelli að 3. mgr. 

                                                 
46

 Páll Hreinsson skilgreinir matskenndar stjórnvaldsákvarðanir sem þær ákvarðanir, þegar lög eða 

stjórnvaldsfyrirmæli tilgreina ekki að öllu leyti þau skilyrði, sem þurfa að vera fyrir hendi, svo ákvörðun 

verði tekin og/eða veita stjórnvaldi að einhverju leyti, eða öllu, mat á því hvert efni ákvörðunar skuli vera. 

Sjá t.d. Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga,  bls. 319-321 og Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat 

stjórnvalda“, bls. 264. 
47

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 265. 
48

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 267. Sjá UA 7. desember 2001 (3028/2000)  þar sem 

fortakslaus beiting reglugerðarákvæðis var ekki talin samrýmast lagareglum.  
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108. gr. tsl. sé afdráttarlaus um að lækka skuli álag ef tiltekin skilyrði  séu til staðar og því sé 

ekki óeðlilegt með tilliti til fjölda mála að hafa almenna og hlutlæga álagsbeitingu í fyrstu 

atrennu sem komi síðan til endurskoðunar ef skattþegn færir rök fyrir því með vísan til 3. mgr. 

108. gr. tekjuskattslaga. 

Fjöldi mála sem kemur til afgreiðslu tiltekins stjórnvalds á grundvelli matskenndrar 

lagareglu hlýtur að skipta máli í þessu sambandi. Því fleiri mál sem koma til úrlausnar á 

grundvelli reglunnar þeim mun meiri þörf er á að bregðast við með verklagsreglum til þess að 

stuðla að samræmi við úrlausn mála og auka þannig skilvirkni en jafnframt fyrirsjáanleika í 

afgreiðslu mála.
49

 Það gilda hins vegar ólík sjónarmið eftir stjórnsýslusjónarmiðum um hvort 

áhersla er á jafnræði eða meginregluna um skyldubundið mat. Skattarétturinn er svið þar sem 

jafnræðisreglan má sín almennt mikils enda mikil þörf á að fyrirsjáanleiki ríki við úrlausn 

mála. Af þessum ástæðum hefur ríkisskattstjóra verið veitt heimild samkvæmt 1. mgr. 101. gr. 

tsl. til að setja framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og verklagsreglum þó að 

sum svið skattaréttarins séu þess eðlis að ávallt skuli fara fram mat, sbr. 65. gr. tsl. þ.e. 

heimild til að lækka tekjuskattstofna við tilteknar aðstæður.
50

 Ef tekið er dæmi um lækkun 

vegna menntunarkostnaðar barna, samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 65. gr. tsl., er ljóst að þessar 

reglur eru matskenndar og í raun ekki nægilega skýrar. Um þetta hefur ríkisskattstjóri sett 

reglur, þ.e. reglur nr. 212/1996 um skilyrði fyrir ívilnun samkvæmt 66. og 80. gr. laga nr. 

75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.
51

 Þar segir t.d. að þar sé fyrst og fremst átt við börn á 

aldrinum 16-21 árs en einnig eru talin upp tiltekin menntunarstig. Upptalningunni lýkur á 

skammstöfuninni „o.þ.h.“ en það virðist veita ríkisskattstjóra verulegt ráðrúm til mats. Þá 

segir einnig að ef sótt er um hærri ívilnun vegna náms erlendis þurfi að sýna fram á verulegan 

kostnað en það orðalag er einnig matskennt. Ríkisskattstjóri gefur út framtalsleiðbeiningar á 

hverju ári. Í leiðbeiningum fyrir árið 2012 er að finna, í  lið 7.8.5 leiðbeiningar varðandi 

umsókn um lækkun á tekjuskattsstofni vegna framfærslu námsmanns. Þar segir m.a. að 

hámarkslækkun á tekjuskatts- og útsvarsstofni við álagningu 2012 sé 317.000 kr., ef 

námsmaður er tekjulaus, en frá þessari fjárhæð er dreginn 
1/

3 af tekjum námsmannsins, m.ö.o. 

fellur réttur framfæranda til ívilnunar niður ef tekjur námsmanns eru umfram 951.000 kr. á 

árinu 2011.
52

    

Samkvæmt fyrrnefndri 65. gr. tsl. skal ríkisskattstjóri taka til afgreiðslu umsókn 

einstaklings um lækkun tekjuskattsstofns m.a. þegar hann hefur veruleg útgjöld vegna 

                                                 
49

 Bent Christensen: Forvaltningsret- Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 173. 
50

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 272. 
51

 Sbr. nú 65. og 79. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 
52

 Vefsíða Ríkisskattstjóra – þjónustusíða, http://www.skattur.is 
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menntunar barna sinna, 16 ára og eldri. Með því að setja um þetta nánari skilyrði í 

framangreindar reglur nr. 212/1996, er í raun verið að takmarka möguleika þeirra sem rétt 

eiga á þessari ívilnun samkvæmt skýru orðalagi 65. gr. tsl. því  að ekkert segir um að tekjur 

ungmennis skuli koma til frádráttar á lækkun tekjuskattsstofns. Það mætti jafnvel færa fyrir 

því rök að þetta fyrirkomulag sé í raun ósanngjarnt því að þó að ungmenni hafi ekki tekjur er 

ekki þar með sagt að framfærandi þess þurfi á lækkun tekjuskattsstofns að halda umfram þann 

sem hefur ungmenni á framfæri sínu sem stundar vinnu samhliða máli. Þessi tilvik geta verið 

mjög ólík og verður því að telja að meta verði hvert tilvik fyrir sig í stað þess að setja um 

þetta reglur eins og þær sem nú hefur verið fjallað um.  

Í öðru lagi annast ríkisskattstjóri skatteftirlit samkvæmt tekjuskattslögum og lögum um 

aðra skatta og gjöld sem honum hefur verið falin framkvæmd á
53

 en markmiði skatteftirlits 

hefur verið lýst á þann hátt að öllum beri að greiða skatt í samræmi við skattalög og að enginn 

eigi að geta velt skattbyrði sinni yfir á aðra með skattaundandrætti.
54

  

Samkvæmt 102. gr. tsl. tekur skatteftirlit til hvers konar kannana á réttmæti skattskila fyrir 

og eftir álagningu opinberra gjalda og samtímaeftirlits
55

 með rekstraraðilum, auk annarra 

aðgerða sem ætlað er að tryggja að skattaðilar standi skil á lögboðnum skýrslum og 

upplýsingum um skattstofn eða skattskyldu manna og lögaðila. Með könnun á réttmæti 

skattskila er m.a. átt við samanburð á upplýsingum launamiða, skattframtala fyrri ára og 

annarra skýrslna sem skattaðili hefur áður sent til embættisins. Einnig er réttmæti 

frádráttaliða, innskatts og endurgreiðslukrafna kannað ásamt því að bókhaldsgögn og skráning 

tekna eru sannreynd. 

Ríkisskattstjóra er skylt að endurákvarða skatt þegar eftirlitsaðgerðir hans gefa til þess 

tilefni
56

 auk þess að endurákvarða skatt í kjölfar rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins, 

sbr. 6. mgr. 103. gr. tsl. Samkvæmt 6. mgr. 96. gr. tsl. ber ríkisskattstjóra að vísa málum til 

skattrannsóknarstjóra ríkisins þegar grunur vaknar um skattsvik
57

 eða brot á lögum um 

bókhald og ársreikninga. Samskonar ákvæði er einnig að finna í 6. mgr. 26. gr. vskl. Í 

                                                 
53

  Ársskýrsla ríkisskattstjóra 2009, bls. 4. 
54

 Garðar Valdimarsson: „Skipulag og starfshættir í skattkerfinu“, bls. 16. 
55

 Sjá: Garðar Valdimarsson: „Skipulag og starfshættir innan skattkerfisins“, bls. 16. „Með samtímaeftirliti er 

átt við eftirlit með skattskilum fyrirtækja innan ársins. Samtímaeftirlitið beinist að árinu öllu eða einu eða 

fleiri tímabilum innan sama árs og er því ætlað að hafa fyrirbyggjandi varnaðaráhrif og veita fyrirtækjum 

aðhald og enn fremur að fá upplýsingar um ástandið í einstökum atvinnugreinum.“ 
56

 Ársskýrsla ríkisskattstjóra 2009, bls. 4. 
57

 Hugtakið skattsvik er hvergi skilgreint í lögum þótt vísað sé til þess t.d. í 6. mgr. 96. gr. tsl. Í 1. mgr. 7. gr. 

reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna er þó að finna eftirfarandi 

skilgreiningu á hugtakinu: „Það teljast skattsvik þegar aðili gefur af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi 

rangar eða villandi upplýsingar sem ætlaðar eru til að nota við skattákvarðanir. Sama gildir ef aðili vanrækir 

að gefa upplýsingar sem kunna að hafa þýðingu við skattákvarðanir.“ 
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reglugerð nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna, er m.a. rakið í hvaða 

tilvikum skattrannsóknarstjóri ríkisins tekur við málum úr höndum ríkisskattstjóra. Nánar 

verður fjallað um skatteftirlit í kafla 3.3 þar sem mörk skatteftirlits og skattrannsókna verða til 

umfjöllunar. 

Í þriðja lagi skal ríkisskattstjóri annast lagatúlkun og samræmingu, en með því er átt við 

túlkun réttarheimilda á sviði skattréttar og samningu framkvæmdar- og starfsreglna. 

Ríkisskattstjóri kemur fram fyrir hönd ríkissjóðs, og annarra gjaldkrefjenda fyrir 

yfirskattanefnd, sbr. 3. mgr. 2. gr. og 6. gr. ysknl., og veitir umsagir í þeim dómsmálum er 

varða skattlagningu. Þá gefur ríkisskattstjóri út bindandi álit í skattamálum um túlkun 

skattalaga, eins og nánar er kveðið á um í ákvæðum laga nr. 91/1998, um bindandi álit í 

skattamálum, og svarar einnig fyrirspurnum um skattaleg álitaefni sem berast embættinu.  

Ríkisskattstjóri annast beiðnir um endurupptöku skattamála sbr. 3. mgr. 101. gr. tsl. og sér 

um endurákvörðun skatta sbr. 96. gr. tsl. Skal hann einnig hlutast til um endurákvarðanir í 

þeim málum þar sem niðurstöður skattrannsóknarstjóra ríkisins gefa tilefni til. 

Miðlun upplýsinga og túlkun réttarreglna er ríkur þáttur í starfsemi ríkisskattstjóra og skal 

hann því sjá til þess að þær reglur og réttarheimildir sem í gildi eru á sviði skattaréttar séu 

öllum aðgengilegar, sjá nánari umfjöllun í kafla 3.5.4.4. um leiðbeiningarskyldu.  

Einnig skal ríkisskattstjóri koma fram fyrir hönd íslenska ríkisins sem bært stjórnvald um 

framkvæmd tvísköttunarsamninga gagnvart öðrum samningsaðilum og hafa með höndum 

samskipti við erlend stjórnvöld varðandi skattastjórnsýslu.
58

 

Í fjórða lagi veitir ríkisskattstjóri ráðuneytum, aðallega fjármálaráðuneytinu, aðstoð við 

undirbúning og samningu lagafrumvarpa og reglugerða en auk þess veitir ríkisskattstjóri 

umsagnir um lagafrumvörp sem lögð hafa verið fram á Alþingi.
59

 

Í fimmta lagi fellur innan verksviðs ríkisskattstjóra umsjón flestra þátta í skattframkvæmd 

og þjónustu henni tengdri. Undir þennan lið fellur yfirstjórn staðgreiðslu og tryggingagjalds, 

undirbúningur og umsjón með vélvinnslu álagningar opinberra gjalda, þjónusta við 

gjaldendur, einstaklinga, fyrirtæki og þá aðila sem atvinnu hafa af framtalsgerð. 

Ríkisskattstjóri semur verklagsreglur og önnur fyrirmæli við framkvæmd skattamála en auk 

þess setur ríkisskattstjóri reglur um skattmat
60

 og og setur viðmiðunarreglur um reiknað 

endurgjald sjálfstætt starfandi aðila að fenginni staðfestingu ráðherra. 

                                                 
58

 Ársskýrsla ríkisskattstjóra 2009, bls. 4. 
59

 Ársskýrsla ríkisskattstjóra 2010, bls. 31. 
60

 Sjá hér til hliðsjónar: Hrd. 10. febrúar 2000 (356/1999). Í málinu hafði ríkisskattstjóri endurákvarðað opinber 

gjöld manns, sem gegndi stöðu framkvæmdastjóra og stjórnarformanns nokkurra félaga sem hann var 

aðaleigandi að, vegna endurgjaldslausra afnota hans tiltekinna bifreiða sem voru í eigu félaganna. Umrædd 



24 

 

Ríkisskattstjóri starfrækir einnig fyrirtækjaskrá, þ.m.t. hlutafélagaskrá sbr. 147. gr. 

hlutafélagalaga nr. 2/1995 og 121. gr. einkahlutafélagalaga nr. 138/1994. Auk þess annast 

embættið skráningu á atvinnustarfsemi og ýmiss konar starfsemi. Einnig starfrækir 

ríkisskattstjóri ársreikningaskrá, sbr. 4. mgr. 109. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, og sér 

um að safna saman ársreikningum og miðla þeim til almennings auk þess sem hann hefur 

eftirlit með beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Ríkisskattstjóri annast kennslu um skatta 

og skattframkvæmd fyrir starfsmenn skattyfirvalda og sinnir auk þess almennri fræðslu fyrir 

almenning um skattamál.
61

  

Af því sem nú hefur verið rakið um hlutverk og helstu verkefni ríkisskattstjóra er ljóst að 

verkefni embættisins eru mjög mörg og mismunandi. Þegar þetta er ritað starfa u.þ.b. 260 

manns hjá embættinu á starfstöðvum um allt land. Er í raun svo komið að nánast öll 

stjórnsýsla sem að skattamálum snýr er nú á hendi ríkisskattstjóra ef frá eru taldar 

skattrannsóknir, innheimta opinberra gjalda og stjórnsýsla tollamála,  auk úrskurðarvalds æðra 

stjórnsvalds. 

 

3.2.2 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 

3.2.2.1 Sögulegur bakgrunnur embættis skattrannsóknastjóra ríkisins 

3.2.2.1.1 Almennt 

Árið 1986 voru lagðar fyrir fjármálaráðherra tillögur starfshóps um málefni skattkerfisins sem 

síðar voru kynntar á Alþingi. Þar kom m.a. fram að starfshópurinn taldi brýnt að breyta 

stjórnun og vinnubrögðum stjórnvalda við skattframkvæmd ásamt því að gera umtalsverðar 

skipulagsbreytingar til að skapa markvissari og nútímalegri vinnubrögð. Svipuð sjónarmið 

voru í skýrslu nefndar á vegum löggiltra endurskoðenda sem birt var í nóvember 1993 og 

sömu sjónarmið má finna í skýrslu nefndar um umfang skattsvika sem birt var í september 

1993.
62

 

Með lögum nr. 111/1992, um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, 

sem samþykkt voru á Alþingi í desember 1992, voru samþykktar verulegar breytingar á 

fyrirkomulagi skatteftirlits og skattrannsókna sem þá var í gildi.
63

 Þar var m.a. lagt til að 

                                                                                                                                                         
endurákvörðun var á grundvelli reglna ríkisskattstjóra um mat á hlunnindum. Í dómi Hæstaréttar kom m.a. 

fram að skattyfirvöldum hefðu lengi verið veittar heimildir í lögum til að setja nánari reglur um mat á 

hlunnindum en við þær aðstæður skipti höfuðmáli hvort reglurnar væru málefnalegar og reistar á almennum 

efnislegum mælikvarða. Talið var að skattsmatsreglur ríkisskattstjóra um bifreiðahlunnindi væru einfaldar, 

hlutlægar og gegnsæjar. Var því kröfum mannsins, um ógildingu endurákvörðunar vegna hækkunar á 

bifreiðahlunnindum, hafnað. 
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rannsóknardeild ríkisskattstjóra yrði lögð niður og í hennar stað yrði sett á fót nýtt og 

sjálfstætt embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins sem fara  skyldi með rannsóknir vegna brota 

á skattalögum en skatteftirlit yrði í höndum ríkisskattstjóra.
64

  

Í almennum athugasemdum með frumvarpi að ofangreindum lögum er talsvert fjallað um 

sögu þess skipulags sem var á þeim þætti í starfsemi skattyfirvalda er laut að skatteftirliti og 

skattrannsóknum. Þar kemur fram að tilgangur með skatteftirliti sé einna helst að veita 

almennt aðhald og hafa varnaðaráhrif en einnig að skapa grundvöll fyrir hugsanlegum 

gjaldhækkunum í einstökum málum. Tilgangur skattrannsókna sé annars vegar að skapa 

grundvöll fyrir gjaldahækkun með því að afla sönnunarganga í skattsvikamálum, og hins 

vegar að undirbúa refsimeðferð sem getur falist í sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd eða 

opinberri refsimeðferð fyrir dómstólum.
65

 

Þann 1. janúar 1993 tók embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins til starfa en með stofnun 

embættisins voru talsverðar breytingar gerðar á fyrirkomulagi skatteftirlits og skattrannsókna, 

eins og áður sagði, en með lögum nr. 111/1992 var kveðið á um aðskilnað þessara tveggja 

þátta. Skattstjórum var falið að annast skatteftirlit undir yfirstjórn ríkisskattstjóra og sérstöku 

embætti skattrannsóknarstjóra var ætlað að annast skattrannsóknir og refsimeðferð skattsvika-

mála. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 111/1992 er fjallað um þær 

ástæður er lágu að baki lagasetningunni: 

 

Í framkvæmd hafa myndast ýmsar óskrifaðar reglur um hlutverkaskiptingu milli ríkisskattstjóra 

og skattrannsóknarstjóra og hefur ekki komið til árekstra milli þeirra vegna þessa. Allt að einu 

er það ljóst að samkvæmt lögum eru skipulags- og samræmingarheimildir um eftirlitsstörf 

skattstjóra á hendi tveggja aðila, þ.e. ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra. Með vaxandi 

áherslum á skatteftirlit og kröfum um árangur verður nauðsynlegt að skýrar línur verði dregnar í 

þessum efnum. Að því er skattrannsóknir varðar hefur, eins og að framan er rakið, verið reynt 

að tryggja aðskilnað úrskurðarvalds og rannsóknarvalds í skattamálum. Með því að gera stöðu 

skattrannsóknarstjóra sjálfstæða við breytinguna árið 1979 var eins og áður er rakið álitið 

nægjanlega tryggt að rannsóknarvald teldist á hans hendi en úrskurðarvald á hendi 

ríkisskattstjóra. Á síðustu árum hafa hins vegar kröfurnar um fullkominn aðskilnað 

úrskurðarvalds og framkvæmdavalds aukist mjög eins og sýnir sig í lögfestingu aðskilnaðar 

dómsvalds og framkvæmdarvalds sem gildi tók 1. júlí sl. Sú staðreynd að skattrannsóknarstjóri 

stýrir deild sem heitir rannsóknardeild ríkisskattstjóra hefur m.a. valdið því að í huga 

almennings er ekki greint nægjanlega á milli ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra. Þá gefur 

athugasemd í nýlegum dómi Hæstaréttar um að rannsóknardeild ríkisskattstjóra og embætti 

ríkisskattstjóra séu ein og sama ríkisstofnunin tilefni til að ætla að aðskilnaður milli 

ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra sé ekki talinn nægjanlega mikill. Af þessum sökum er 

nauðsynlegt að settar verði skýrar reglur um þennan aðskilnað.
66
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Með lögunum var rannsóknardeild ríkisskattstjóra lögð niður eftir að hafa verið starfandi í 

tæp þrjátíu ár.
67

 

Hvað efni ritgerðar þessarar varðar má því segja að helsta breytingin með 

framangreindum lögum hafi verið að aðskilja rannsóknarmeðferð frá endurákvörðunar-

meðferð og er núverandi verkaskipting milli embættanna tveggja, þ.e. ríkisskattstjóra og 

skattrannsóknarstjóra ríkisins, sú að endurákvörðunarvald varðandi gjaldabreytingar er í 

höndum ríkisskattstjóra en skattrannsóknir eru á hendi skattrannsóknarstjóra ríkisins sem 

tekur síðan í kjölfar rannsóknar ákvörðun um framhald málsins. Nánar verður fjallað um 

verkefni og verkskiptingu embættanna í þriðja kafla ritgerðarinnar þar sem verður m.a. fjallað 

um skatteftirlit sem ríkisskattstjóri annast, sbr. 102. gr. tsl. og mörk þess við skattrannsóknir. 

Stofnun embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins átti sér talsvert langan aðdraganda sem nú 

verður gerð nánari grein fyrir. 

 

3.2.2.1.2 Aðskilnaður úrskurðarvalds og rannsóknarvalds 

3.2.2.1.2.1 Almennt 

Með lögum nr. 70/1962, um tekjuskatt og eignarskatt, var landinu skiptu upp í níu 

skattumdæmi og voru á sama tíma aflagðar undir- og yfirskattanefndir og stöður skattstjóra í 

kaupstöðum landsins voru einnig lagðar niður. Þessu samhliða var stofnað embætti 

ríkisskattstjóra sem  falið var víðtækt leiðbeiningar- og eftirlitshlutverk í skattamálum.
68

  

Með lögum nr. 42/1964, um tekjuskatt og eignarskatt, var rannsóknardeild 

ríkisskattstjóra
69

 stofnuð og tók sú deild til starfa 1. október 1964.
70

 Markmið 

rannsóknardeildarinnar var annars vegar að upplýsa um skattsvik og hins vegar að hafa 

varnaðaráhrif gegn skattsvikum, en talið var að almennum varnaðaráhrifum yrði best náð með 

því að heimsækja sem flest fyrirtæki í mörgum atvinnugreinum svo gjaldendur yrðu 

meðvitaðir um að eftirlit væri haft með skattskilum þeirra. Einnig var áhersla lögð á 

heimsóknir til fyrirtækja í tilteknum atvinnugreinum þar sem meiri líkur voru taldar á 
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ríkisskattstjóra“, bls. 6. 
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skattsvikum en í öðrum greinum.
71

 Stofnun þeirrar deildar var talin nauðsynleg vegna 

rýmkaðra rannsóknarheimilda ríkisskattstjóra
72

 en auk þess var með stofnun deildarinnar 

stefnt að bættum skattframtölum og minni undandrætti undan skatti.
73

 Með framangreindum 

lögum voru deildinni veittar víðtækar rannsóknarheimildir á bókhaldsgögnum framtals- og 

óframtalsskyldra aðila. Rannsóknardeildinni var einnig veittur aðgangur að starfsstöðvum og 

birgðageymslum þessara aðila ásamt heimild til að taka skýrslu af hverjum þeim sem ætla 

mátti að gefið gæti upplýsingar er kynnu að skipta máli. Það voru engin ákvæði í lögunum um 

hvernig þessar rannsóknir ættu að fara fram eða hvort þessum rannsóknarheimildum væru 

einhver takmörk sett. Ágreiningur um það efni átti samkvæmt lögunum að koma til kasta 

dómstóla.
74

 Staða skattrannsóknarstjóra var sett á laggirnar árið 1965 og stýrði hann starfsemi 

rannsóknardeildarinnar í samráði við ríkisskattstjóra.
75

  

Það samráð ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra var haft fram til ársins 1978 þegar 

sett voru lög nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignaskatt, þar sem sjálfstæði 

skattrannsóknarstjóra varðandi rannsóknir var aukið verulega og verksvið hans skilgreint 

nánar en í fyrri lögum. Aukin áhersla var þá lögð á skatteftirlitshlutverk hans og einnig það 

verkefni að samhæfa og fylgjast með eftirlitsstörfum skattstjóranna.
76

  

Með lagabreytingunni árið 1978 var staða skattrannsóknarstjóra gerð talsvert sjálfstæðari, 

eins og áður sagði, frá því sem áður hafði verið en því fyrirkomulagi var þó haldið óbreyttu að 

skattrannsóknarstjóri stýrði rannsóknardeild ríkisskattstjóra. Það voru því starfmenn 

ríkisskattstjóra sem önnuðust rannsóknir og almennt eftirlit en undir stjórn annars skipaðs 

embættismanns, þ.e. skattrannsóknarstjóra.
77

 

Áhersla hafði verið lögð á að reyna tryggja aðskilnað úrskurðar- og rannsóknarvalds í 

skattrannsóknarmálum. Markmiðið með lagabreytingunni árið 1978, þ.e. að veita stöðu 

skattrannsóknarstjóra aukið sjálfstæði, var að tryggja að rannsóknarvald teldist á hans hendi 

en úrskurðarvald á hendi ríkisskattstjóra.
78

  

Í athugasemdum með frumvarpi er varð að lögum nr. 111/1992 kemur fram að þrátt fyrir 

breytingarnar árið 1978, um aukið sjálfstæði skattrannsóknarstjóra, höfðu kröfur um 

fullkominn aðskilnað úrskurðar- og framkvæmdarvalds aukist síðustu árin fyrir samningu 

frumvarpsins eins og sýnt þótti m.a. með lögfestingu aðskilnaðar dóms- og framkvæmdar-
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valds sem tók gildi 1. júlí 1992.
79

 Með lögum nr. 92/1989, um framkvæmdavald ríkisins í 

héraði hafði verið lagður grundvöllur að gjörbreyttri dómstólaskipan og breyttum 

réttarfarsreglum með aðskilnaði dóms- og umboðsvalds á landinu öllu.
80

 Í 

aðskilnaðarlögunum var kveðið á um að lögreglustjórn yrði frá þeim tíma í höndum 

umboðsmanna framkvæmdarvalds ríkisins í héraði, þ.e. sýslumanna, en að héraðsdómstólar, 

óháðir og ótengdir framkvæmdarvaldinu, myndu skera úr um sekt manna vegna refsiverðrar 

háttsemi. Í athugasemdum við frumvarpið er varð að lögum nr. 111/1992 er einnig vísað til 

athugasemda í dómi Hrd. 14. september 1992 (224/1990) þar sem segir að rannsóknardeild 

ríkisskattstjóra og embætti ríkisskattstjóra hafi verið og sé sama ríkisstofnunin og því sé 

aðskilnaðurinn ekki nægilega mikill. Hafi af þeim sökum þótt nauðsynlegt að settar yrðu 

skýrari reglur um aðskilnað ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra.
81

 Þessi dómur verður 

reifaður nánar í næsta kafla.  

Einnig þótti óheppilegt að skattkerfið væri háð eftirliti og verkstjórn tveggja aðila, þ.e. 

ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra, og auk þess væri það háð eftirliti 

fjármálaráðuneytisins. Talið var vænlegra til árangurs að allt eftirlit væri á einni hendi og á 

ábyrgð og undir stjórn eins aðila.
82

 

Í athugasemdum við frumvarpið er að lokum rakið að þar sem búast mætti við auknum 

kröfum til skatteftirlits og að aukið framlag til þeirra mála myndi valda því að fleiri 

skattsvikamálum yrði vísað frá skattstjórum og ríkisskattstjóra til skattrannsóknarstjóra sem 

kalla myndi á aukna einbeitingu þess embættis að slíkum málum og aukna samvinnu við 

rannsóknarlögreglu og ákæruvald.
83

  

Með vísan til þess sem að framan greinir var talið heppilegast að skatteftirlitshlutverk 

skattrannsóknarstjóra, sem honum var ætlað með áðurgildandi lögum, yrði flutt til 

ríkisskattstjóra og að á sama tíma yrði sett á fót nýtt og sjálfstætt embætti 

skattrannsóknarstjóra ríkisins.
84

 Í kjölfar aðskilnaðar ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra  

þótti nauðsynlegt að tryggja skattrannsóknarstjóra ríkisins fullan aðgang að öllum framtölum 

og skýrslum en einnig að áskilja honum rétt til að krefjast allra upplýsinga frá skattstjórum og 

ríkisskattstjóra.
85

 Þennan aðgang hafði skattrannsóknarstjóri að vísu haft fyrir aðskilnað 

embættanna en nauðsynlegt þótti, með vísan til þess að hið nýja embætti var ekki undir hatti 
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ríkisskattstjóra, að skilgreina sérstaklega valdheimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins. Með 

þessu var staða skattrannsóknarstjóra ríkisins styrkt allverulega frá því sem verið hafði áður 

en hið sjálfstæða embætti var sett á fót.
86

 

Að lokum verður að nefna að þrátt fyrir að áðurgildandi fyrirkomulag, þ.e. að 

skattrannsóknarstjóri stýrði rannsóknardeild ríkisskattstjóra, hafi þótt ábótavant verður þó að 

hafa í huga að stofnun rannsóknardeildarinnar og síðar aukið sjálfstæði skattrannsóknarstjóra  

var á sínum tíma eitt gleggsta dæmið um aðskilnað rannsóknar- og úrskurðarvalds. Við þessa 

breytingu varð réttaröryggi skattaðila mun betur tryggt en það hafði verið fyrir breytingarnar 

1964 því að fram að því hafði rannsóknarvald og endurákvörðunarheimildir verið hjá sama 

stjórnvaldinu, þ.e. fyrst hjá ríkisskattanefnd en síðar hjá ríkisskattstjóra.
87

 

Það má segja að þessar breytingar á skipulagi skatteftirlits og skattrannsókna hafi verið 

rökrétt framhald þeirra breytinga sem áttu sér stað er Alþingi setti lög um aðskilnað 

dómsvalds og umboðsvalds í héraði sem tóku gildi 1. júlí 1992.
88

  

 

3.2.2.1.2.2  Hrd. 14. september 1992 (224/1990) Hólagarður hf. gegn Tollstjóranum í 

Reykjavík 

Líkt og fram hefur komið var í athugasemdum þess frumvarps er varð að lögum nr. 111/1992 

meðal annars vísað til athugasemda í Hrd. 14. september 1992 (224/1990) sem stuðnings fyrir 

þeim breytingum sem þar voru lagðar til. Virðist því sem sá dómur hafi haft töluverða 

þýðingu fyrir  ákvörðun um lagasetninguna og er rétt að víkja nánar að honum: 

 

Í kjölfar rannsóknar rannsóknardeildar ríkisskattstjóra á bókhaldi, tekjuskráningu og 

söluskattsskilum Hólagarðs hf. (hér eftir félagið) endurákvarðaði ríkisskattstjóri söluskatt 

félagsins fyrir rekstrarárin 1985, 1986 og 1987. Félagið kærði umrædda ákvörðun til 

ríkisskattstjóra sem staðfesti hana. Þá ákvörðun kærði félagið til ríkisskattanefndar. Vegna 

vanreifunar vísaði ríkisskattanefnd kærunni frá með þeim rökum að ekki yrði annað ráðið af 

kröfugerð félagsins en að það viðurkenndi að söluskattsskyld velta hefði verið verulega vantalin 

rekstrarárin 1985, 1986 og 1987. Með vísan til þess, og málatilbúnaðar félagsins að öðru leyti, 
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 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2801. Þar segir m.a.:„Ákvæðin um rannsóknir skattrannsóknarstjóra ríkisins eru 
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 Skúli Eggert Þórðarson: „Skattframkvæmd með tilliti til réttaröryggis skattaðila“, bls. 312-313. 
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þótti það ekki hafa gert þá grein fyrir kröfum sínum að hægt væri að taka efnislega afstöðu til 

þeirra. Við meðferð lögtaksmáls fyrir Hæstarétti Íslands, sem rekið var í kjölfar umræddrar 

endurákvörðunar, hélt félagið því fram að héraðsdómur hefði látið við það sitja að kanna örfrá 

formskilyrði fyrir lögtaksbeiðninni og félagið því ekki fengið neina rökstudda úrlausn um 

efnislegan ágreining málsins sem lyti að réttmæti fjárkröfu hins opinbera, sem umrædd 

lögtakskrafa byggði á. Í dómi Hæstaréttar kom fram að samkvæmt því sem rakið hafði verið í 

málinu, hefði sama ríkisstofnun haft á hendi rannsókn á söluskattsmáli félagsins og 

uppkvaðningu úrskurðar á grundvelli þeirrar rannsóknar. Félagið hafði ekki fengið að koma 

fram endurskoðun á efniságreiningi málsins, hvorki með kæru til æðra stjórnvalds né í 

lögtaksmáli því sem var til endurskoðunar í málinu. Samkvæmt þessu hafði mál félagsins verið 

leitt til lykta á aðeins einu stjórnsýslustigi. Hæstiréttur taldi þessa málsmeðferð svo andstæða 

meginreglum stjórnsýsluréttar, um rétt borgaranna til að fá endurskoðun á stjórnvaldsúrskurði 

fyrir æðra stjórnvaldi, og meginreglum réttarfars um efnislega úrlausn réttarágreinings fyrir 

dómstólum að ómerkja bar hinn kærða úrskurð ex officio og vísa málinu frá héraðsdómi. 
89

 

 

Þrátt fyrir að Hæstiréttur ómerkti ekki málsmeðferðina af þeirri ástæðu einni að hvort 

tveggja rannsókn og endurákvörðun hafði farið fram hjá sömu stofnuninni, heldur af öðrum 

ástæðum, verður ekki hjá því komist að líta til þess að Hæstiréttur  nefndi þetta atriði 

sérstaklega til stuðnings niðurstöðu um frávísun.
90

 

Jafnvel þótt þessi dómur hafi ekki einn og sér orðið til þess að embætti 

skattrannsóknarstjóra ríkisins var stofnað er óhætt að segja að hann hafi átt sinn þátt í að 

hvetja til þeirra lagabreytinga sem síðan voru gerðar með stofnun embættisins og skilja 

formlega milli rannsóknar og eftirlits.  

Í kjölfar dómsins var talið að Hæstiréttur hefði þar gefið í skyn að þessi háttur væri ekki 

samrýmanlegur hinni „nýju réttarvitund“, sbr. hina nýlegu lagasetningu um aðskilnað 

dómsvalds og framkvæmdarvalds sem fjallað var um hér að framan. Var það niðurstaða 

umræðna að Garðari Valdimarssyni, þáverandi ríkisskattstjóra, Snorra Olsen, deildarstjóra í 

fjármálaráðuneytinu, og Guðmundi Guðbjarnasyni, fyrrverandi skattrannsóknarstjóra, var 

falið að semja frumvarp til laga um aðskilnað skatteftirlits og skattrannsókna og um stofnun 

embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins. Var umrætt frumvarp samið og fellt inn í frumvarp til 

laga nr. 111/1992, um breytingar á skattamálum,
91

 sem þegar hefur verið fjallað um.  
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 Nefna má, til hliðsjónar, Hrd. 3. júlí 1995 (217/1995)  Um var að ræða aðfaramál vegna vangoldinna 
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3.2.2.2 Hlutverk og verkefni skattrannsóknarstjóra ríkisins 

Embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins starfar samkvæmt lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, 

lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, 

lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, lögum nr. 145/1994, um bókhald,  lögum nr. 3/2006, 

um ársreikninga og lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, (öll) með 

áorðnum breytingum. Þá starfar embættið einnig samkvæmt reglugerð nr. 373/2001, um 

framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna. Í störfum sínum skal skattrannsóknarstjóri 

ríkisins auk þess gæta að ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993, laga um meðferð sakamála og 

að öðrum lögum og reglugerðum er varða störf embættisins eða einstaka verkefni þess eftir 

því sem við getur átt og aðstæður þykja leyfa hverju sinni.
92

 

Hlutverk embættisins er, lögum samkvæmt, að annast rannsóknir á skattsvikum og öðrum 

refsiverðum brotum á lögum um skatta og gjöld sem eru lögð á af ríkisskattstjóra eða honum 

falin framkvæmd á, ásamt rannsókn á brotum á lögum um bókhald og ársreikninga. Embættið 

skal rannsaka þau mál sem ríkisskattstjóri vísar til þess en jafnframt getur embættið rannsakað 

mál að eigin frumkvæði, sbr. 2. mgr. 103. gr. tsl. Þegar aðgerðir skattrannsóknarstjóra ríkisins 

gefa tilefni til endurákvörðunar skal senda málið til ríkisskattstjóra, sbr. 6. mgr. 103. gr. tsl. og 

2. mgr. 39. gr. vskl., en að jafnaði leiðir rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins til 

endurákvörðunar skattstofna sem grundvallast á umræddri rannsókn.
93

 

Tilgangurinn með rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins er annars vegar að skapa 

grundvöll fyrir gjaldahækkun með því að afla sönnunargagna í skattsvikamálum og hins vegar 

að undirbúa refsimeðferð mála, sem er annað hvort sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd eða 

refsimeðferð hjá dómstólum, að undangenginni opinberri rannsókn og útgáfu ákæru hjá 

sérstökum saksóknara.
94

 

Um markmið skattrannsókna er fjallað í 12. gr. reglugerðar nr. 373/2001, en þar segir að 

markmið þeirra sé að afla allra nauðsynlegra gagna og upplýsinga um málsatvik svo unnt sé 

að ákvarða hvort skattskil hafi verið röng eða byggð á vafasömum, hæpnum eða 

ófullnægjandi forsendum svo leggja megi grundvöll að endurákvörðun opinberra gjalda og 

svo hægt sé að meta hvort krefjast skuli refsimeðferðar og þá með hvaða hætti. 

Jafnframt er það hlutverk skattrannsóknarstjóra ríkisins að hlutast til um refsimeðferð 

mála, þ.á.m. að koma fram af hálfu skattyfirvalda gagnvart lögreglu og ákæruvaldi og annast 

undirbúning mála fyrir þau stjórnvöld, eða eftir atvikum að krefjast sekta fyrir yfirskattanefnd 
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þegar skilyrði eru ekki uppfyllt til að mál sæti opinberri meðferð.
95

 Í 38. gr. reglugerðar nr. 

373/2001 eru þau tilvik talin upp þegar skattrannsóknarstjóri ríkisins getur vísað máli til 

opinberrar rannsóknar, en það getur hann gert á öllum stigum málsins. Það skal þó gert eins 

fljótt og auðið er í þeim tilvikum þegar háttsemin er talin varða við 262. gr. hgl. 

Með lögum nr. 135/2005, um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 

45/1987, og fleiri lögum, var sett inn heimild fyrir skattrannsóknarstjóra ríkisins til að bjóða 

skattaðila að ljúka refsiþætti málsins með því að gangast undir sektarboð embættisins. Þessi 

heimild var hluti af þeim breytingum sem gerðar  voru á refsiákvæðum skattalaga sem 

miðuðu að því að milda refsiákvæði laganna varðandi vanskil á skattgreiðslum.
96

 Samkvæmt 

hinum nýju lagaákvæðum, sem nú er að finna í 2. mgr. 110. gr. tsl., er skattrannsóknarstjóra 

ríkisins eða löglærðum fulltrúum hans heimilt að gefa skattaðila kost á því að ljúka 

refsimeðferð máls með því að gangast undir sektarboð embættisins að uppfylltum tilteknum 

skilyrðum.
97

 

Meðal þessara skilyrða er að brot skal vera skýlaust sannað og nauðsynlegt er að skattaðili 

fallist á að ljúka málinu með þessum hætti, sbr. 35. og 37. gr. reglugerðarinnar nr. 373/2001. 

Sjá hér til hliðsjónar Hrd. 18. apríl 2002 (29/2002).
98

 Þá skal skattaðila tilkynnt fyrirfram 

fjárhæð sektarinnar. Ljúki refsimeðferð máls með þessum hætti er því hvorki hægt að vísa því 

til opinberrar meðferðar né sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd, sbr. 2. mgr. 110. gr. tsl. 

Líkt og gildir um aðrar stjórnvaldssektir fylgir ekki vararefsing sektarákvörðun 

skattrannsóknarstjóra ríkisins og er því ljóst frá sjónarhóli skattaðila að þessi leið er 

hagfelldari en dómur í opinberu dómsmáli. Mál eru afgreidd í lokaðri stjórnsýslumeðferð þar 

sem sektafjárhæðin er ákveðin fyrirfram og máli er lokið mun fyrr en þeim málum er sæta 

annarri meðferð.
99
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Eins og áður hefur komið fram ber ríkisskattstjóra að tilkynna til skattrannsóknarstjóra 

ríkisins ef grunur vaknar um að skattsvik hafi verið framin og í framhaldi af því tekur 

skattrannsóknarstjóri ríkisins ákvörðun um framhald málsins. Það er því ekki innan valdsviðs 

ríkisskattstjóra að annast þau mál er teljast til skattrannsókna og myndi í slíkum tilvikum vera 

talað um valdþurrð
100

 ríkisskattstjóra við framkvæmd skattrannsóknar, eins og nánar verður 

fjallað um í kafla 3.3. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins tekur til athugunar allar ábendingar sem embættinu berast, 

en þær koma frá ýmsum aðilum, s.s. ríkisskattstjóra, innheimtumönnum, ríkissjóði, lögreglu, 

hagsmunaaðilum og almenningi. Að lokinni skoðun er gerð tillaga til starfandi 

skattrannsóknarstjóra ríkisins um hvort mál verði tekið til rannsóknar eða fái eftir atvikum 

aðra meðferð, það látið niður falla eða því vísað til ríkisskattstjóra. Þar sem mikill fjöldi 

ábendinga berst embættinu er ekki unnt að rannsaka öll mál, jafnvel þótt fyrir liggi grunur um 

skattalagabrot. Mál af þessu tagi eru ansi tímafrek, m.a. vegna þeirra mála er krefjast 

gagnaöflunar í útlöndum erlendis frá, og er því nauðsynlegt að forgangsraða málum.
101

  

Engin heildstæð lög eru til um embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins eða verkefni 

embættisins frekar en embætti ríkisskattstjóra. Í skattalöggjöfinni er þó víðsvegar að finna 

ákvæði er fjalla um hlutverk og verkefni embættisins. Ber þar helst að nefna 103. gr. tsl. sem 

ber yfirskriftina „Skattrannsóknarstjóri ríkisins, skattrannsóknir“, 

Embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins flokkar skattalagabrot í tvo meginflokka, annars 

vegar skattsvikamál og hins vegar vanskilamál, en þau mál sem falla í seinni flokkinn krefjast 

þess sjaldnast að nokkur sönnunarfærsla fari fram. Yfirleitt hefur skattaðili talið fram en í stað 

þess að halda eftir virðisaukaskatti og/eða staðgreiðslu sem greiða á í ríkissjóð hefur þessum 

fjármunum verið eytt og eru því ekki fyrir hendi þegar kemur að greiðslu. Þessu til viðbótar 

eru önnur brot, formbrot, sem eru brot á lögum um ársreikninga vegna vanrækslu á skilum 

ársreikninga til ársreikningaskrár.
102

 Í hóp hefðbundinna brota hafa  nú bæst brot sem hafa 

svip fjársvika.
103

  Umfangsmesti málaflokkurinn varðar skattsvikamál, þá er um að ræða öll 

önnur mál en hefðbundin vanskilamál og formbrotamál.  

Skattsvikamál eru fyrst og fremst undanskot tekna, yfirleitt atvinnurekstrartekna, en 

þessum málum fylgja gjarnan  alvarleg bókhaldsbrot og ýmis önnur óregla varðandi gögn og 

varðveislu þeirra. Þessi mál geta orðið mjög umfangsmikil og flókin þar sem fyrirliggjandi 
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gögn eru oft takmörkuð.
104

 Er því nauðsynlegt að embættið hafi tilteknar heimildir við 

rannsókn þessara mála þó að þessum heimildum verði einnig að vera settar tilteknar skorður. Í 

þennan málaflokk falla t.d. virðisaukaskattssvik, þar sem aðilum hefur tekist að svíkja 

fjárhæðir úr ríkissjóði og innskattssvik, þar sem skattskyld innkaup eru oftalin og jafnvel 

fölsuð. Er hér um að ræða útgáfu tilhæfulausra reikninga í þeim tilgangi að svíkja út 

endurgreiddan innskatt, en allmörg tilfelli hafa komið til kasta dómstóla þar sem um 

innskattsvik hefur verið að ræða, sbr. Hérd. Reykn. 24. nóvember 1999 (S-1603/1999), Hérd. 

Reykn. 31. desember 1993 (S-247/1993), Hrd. 26. september 1996 (154/1996), og eftirfarandi 

dóm:  

 

Hrd. 23. nóvember 1995 (244/1995). Í málinu var framkvæmdastjóri félags, sem einnig var 

stjórnarformaður þess, sakfelldur fyrir rangfærslur á virðisaukaskattskilum félagsins, fyrir 

tiltekin ár, með því að hafa útbúið fyrir hönd félagsins 110 tilhæfulausar virðisaukaskattskýrslur 

þar sem tilgreindur innskattur var að stærstum hluta samkvæmt reikningum frá fyrirtæki í eigu 

hans, án þess að nokkur viðskipti hefðu í raun átt sér stað milli fyrirtækjanna tveggja enda var 

síðarnefnda fyrirtækið ekki með neina starfsemi og skilaði á sama tímabili ýmist engum 

virðisaukaskattsskýrslum eða skýrslum þar sem skattskyld velta var engin.  Með háttsemi sinni 

hafði manninum tekist að svíkja út úr ríkissjóði a.m.k. 38.195.944 krónur sem endurgreiddan 

virðisaukaskatt.
105

 

 

Auk þessara innskattssvika eru aðrar og nýrri tegundir brota sem flokkast sem  

skattsvikamál. Hér er átt við skattalagabrot sem framin eru í tengslum við notkun innlendra 

aðila á erlendum kreditkortum hér á landi. Umrædd kreditkort eru iðulega tengd 

bankareikningi í landi þar sem ríkir bankaleynd. Skattyfirvöld eiga oft erfitt með að afla 

fullnægjandi gagna varðandi skattskil viðkomandi gjaldanda og hafa þessi mál því reynst 

tímafrek í rannsókn hjá embættinu.
106

 Reynt hefur á upplýsingaskyldu kortafyrirtækis vegna 

samskonar tilvika, sbr. Hrd. 3. október 2008 (514/2008) sem reifaður er í kafla 4.3.2.3 hér á 

eftir. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins annast af hálfu hins opinbera kröfugerðir fyrir 

yfirskattanefnd við meðferð sektarmála, sbr. 2. málsl. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 90/1992, um 

yfirskattanefnd, og annast munnlegan málflutning fyrir yfirskattanefnd ef slíkt er ákveðið.
107
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Embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins er sjálfstætt og hefur umtalsverðar rannsóknar- og 

valdheimildir í störfum sínum og er embættið eins konar hliðsett stjórnvald við ríkisskattstjóra 

sem aftur hefur veigamiklu hlutverki að gegna í málsmeðferð skattrannsóknarmála, þ.e. 

ákvörðunarvald um endurákvörðun gjalda. Það má einnig líta á þetta með þeim hætti að 

fyrirkomulagið sé þannig að sá þáttur skattamálsmeðferðar sem snýr að ákvörðun refsingar sé 

með þessu slitinn frá valdsviði ríkisskattstjóra, ef frá er talin álagsbeiting ríkisskattstjóra, sbr. 

umfjöllun í framangreindum kafla 2.4 þar sem fjallað er um viðurlög við skattalagabrotum. 

Að lokum þykir rétt að draga saman hver aðkoma skattrannsóknarstjóra ríkisins er að 

þeim málum sem embættið annast. Fyrst ber að nefna það sem þegar hefur komið fram, að 

embættið tekur við þeim tilkynningum, tilvísunum, kærum og ábendingum sem því berast 

ýmist frá ríkisskattstjóra, lögreglu eða almenningi, jafnframt því að eiga frumkvæði að 

málum. Að lokinni könnun mála tekur embættið svo ákvörðun um hvort tilefni sé til 

rannsóknar. Því næst er mál tekið til rannsóknar en þá þarf m.a. að afmarka til hvaða ára eða 

tímabila rannsóknin skal taka, hvað skal rannsaka, að hverjum rannsóknin skuli beinast, þ.e. 

hverja skal yfirheyra. Rannsókn lýkur annað hvort með skýrslu, sem  skattþegn hefur áður 

fengið að koma með athugasemdir við, eða þeirri ákvörðun að rannsókn skuli hætt. Að lokum 

sendir skattrannsóknarstjóri ríkisins flest þau mál sem embættið hefur lokið rannsókn á til 

ríkisskattstjóra til endurákvörðunar og jafnframt sendir hann mál áfram til opinberrar 

refsimeðferðar eða sektarmeðferðar,
108

 en eins og áður sagði kemur skattrannsóknarstjóri 

ríkisins fram fyrir hönd gjaldkrefjanda þegar mál er sent til yfirskattanefndar til 

sektarmeðferðar.  

Til tryggingar greiðslu væntanlegrar skattkröfu, fésekta og sakarkostnaðar í málum sem 

sæta rannsókn hjá embættinu er í 6. mgr. 113. gr. tsl. kveðið á um heimild til að krefjast 

kyrrsetningar hjá skattaðila og öðrum þeim er rökstuddur grunur um refsiverða háttsemi skv. 

109. gr. tsl. ef uppfyllt eru þau skilyrði sem talin eru upp í ákvæðinu. Tollstjóri annast rekstur 

þeirra mála þar sem skattrannsóknarstjóri ríkisins krefst kyrrsetningar. 

Af því sem nú hefur verið rakið er ljóst að staða embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins, 

eins og hún er í dag, hefur átt sér talsvert langan aðdraganda. Embættið hefur með höndum 

margvísleg verkefni sem eru allt frá því að vera nokkuð borðleggjandi vanskilamál, sem 

krefjast lítillar ef þá nokkurrar sönnunar af hálfu embættisins, til þess að vera flókin og 

viðamikil skattsvikamál sem teygja jafnvel anga sína til annarra landa, sem oft og tíðum er 

                                                                                                                                                         
starfsmanna ríkisins. Fjármálaráðuneytinu, 4. nóvember 1996. 
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erfitt að afla upplýsinga frá. Síðarnefndu málin krefjast iðulega og eðli máls samkvæmt 

mikillar vinnu af hálfu embættisins og geta þau jafnframt verið gríðarlega tímafrek.  

 

3.2.3 Hlutverk yfirskattanefndar 

Árið 1992 var ríkisskattanefnd, forveri yfirskattanefndar, aflögð, en hún hafði verið sérstök 

stofnun og óháð ríkisskattstjóra síðan 1972.
109

 Með lögum nr. 30/1992 var yfirskattanefnd 

komið á fót og er hún  æðsti úrskurðaraðili á stjórnsýslustigi í ágreiningsmálum um ákvörðun 

skatta og gjalda samkvæmt öllum lögum um skattaákvörðun, sbr. 1. mgr. 2. gr. ysknl.
110

 

Yfirskattanefnd er sérstök stofnun og óháð skattyfirvöldum og fjármálaráðherra í störfum 

sínum og verður ákvörðunum nefndarinnar því ekki skotið til ráðherra eða annars stjórnvalds, 

sbr. 15. gr. ysknl.  

Nefndin skal einnig úrskurða um sektir vegna brota á skattalögum í málum sem 

skattrannsóknarstjóri ríkisins vísar til nefndarinnar, sbr. 3. mgr. 2. gr. ysknl. og 110. gr. tsl.
111

   

Tilgangur með sektarleið hjá yfirskattanefnd er fyrst og fremst að gefa skattaðilum möguleika 

á að ljúka refsimeðferð skattalagabrota innan skattkerfisins með þeim hætti að mál 

viðkomandi fær afgreiðslu í kyrrþey.
112

 Valdsvið yfirskattanefndar í sektarmálum tekur til 

brota á þeim lögum sem upp eru talin í 2. gr. ysknl., nema máli sé vísað til rannsóknar 

lögreglu og dómsmeðferðar, en við meðferð máls skal gæta að ákvæðum sakamálalaga að því 

er varðar rétt skattaðila og varnir hans, sbr. 22. gr. ysknl.
113

 Sektarmeðferð hjá nefndinni er 

einfaldari í sniðum en opinber málsmeðferð, en eins og áður hefur komið fram er það  

skattrannsóknarstjóri ríkisins sem kemur fram fyrir nefndina og leggur fram kröfugerð. 

Yfirskattanefnd lýkur málinu annað hvort með því að ákvarða sekt eða synja um kröfugerð 

skattrannsóknarstjóra ríkisins, en málinu getur einnig lokið með frávísun ef skattaðili vill ekki 

una því að mál hans fái afgreiðslu hjá yfirskattanefnd. Þá er málinu vísað til rannsóknar 

lögreglu, sbr. 4. mgr. 110. gr. tsl. og 1. mgr. 22. gr. laga nr. 30/1992. 
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Valdsvið nefndarinnar í sektarmálum tekur auk þess til tiltekinna ákvæða í sérlögum þar 

sem kveðið er á um sektarmeðferð yfirskattanefndar, sbr. t.d. 20. gr. laga nr. 87/2004, um 

olíugjald og kílómetragjald, auk ákvæða í bókhaldsslögum og lögum um ársreikninga. Þá 

gilda einnig stjórnsýslulög  um meðferð sektarmála að því leyti sem ysknl. gera ekki strangari 

kröfur til málsmeðferðarinnar. Vararefsing fylgir ekki sektarúrskurðum nefndarinnar líkt og 

gildir um sektarákvarðanir dómstóla, sbr. 7. mgr. 110. gr. tsl., og eru úrskurðir 

yfirskattanefndar um sektarfjárhæð fullnaðarúrskurðir, sbr. 22. gr. ysknl. 

Úrskurðarvald nefndarinnar tekur til allra skatta og gjalda er varðar skattákvörðun og 

ríkisskattstjóri hefur úrskurðað um,
114

 að frátöldum kærum frá sýslumönnum vegna 

ákvörðunar um erfðafjárskatt, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 14/2004, um erfðafjárskatt. Nefndin 

fjallar því ekki um ágreiningsefni um skatta og gjöld sem önnur stjórnvöld en ríkisskattstjóri 

ákvarðar, svo sem fasteignaskatt, tolla og önnur innflutningsgjöld. Þá er nefndin ekki bær til 

að úrskurða um önnur viðurlög en sektir og er því ekki hægt að vísa til nefndarinnar málum er 

varða meiriháttar brot gegn skattalögum er varðað geta fangelsisrefsingu, sbr. 262. gr. hgl.
115

 

Þá úrskurðar  yfirskattanefnd um ívilnanir sem ríkisskattstjóri veitir til lækkunar á 

tekjuskattsstofni, sbr. 65. gr. tsl.,
116

 auk þess sem heimilt er að skjóta til nefndarinnar bindandi 

álitum ríkisskattstjóra, sbr. lög nr. 91/1998, um bindandi álit í skattamálum. Nefndin 

úrskurðar hins vegar ekki um hvort skattalög samrýmist eða séu eftir atvikum í andstöðu við 

ákvæði stjórnarskrárinnar. Vilji skattaðili láta á slíkt reyna verður hann að bera málið undir 

dómstóla sem hafa úrskurðarvald um hvort lög samrýmast stjórnskipunarlögum, sbr. 60. gr. 

stjórnarskrárinnar.
117

 

Í yfirskattanefnd sitja sex menn sem skipaðir eru til sex ára í senn. Fjórir þessara 

nefndarmanna hafa starfið að aðalstarfi. Nefndarmenn skulu fullnægja skilyrðum sem sett eru 

um hæfi ríkisskattstjóra en formaður og varaformaður verða einnig að uppfylla þau skilyrði 

sem sett eru til embættisgengni héraðsdómara. 

Öllum skattaðilum er heimilt að skjóta úrskurðum ríkisskattstjóra um skattákvörðun og 

skattstofna til nefndarinnar, en eins og áður sagði þarf skattaðili ekki að sætta sig við að 

sektamál vegna skattrannsóknar sé sent til yfirskattanefndar og verður þá málinu vísað til 

rannsóknar lögreglu, sbr. 4. mgr. 110. gr. tekjuskattslaga. 
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Þess ber að geta að kæra til yfirskattanefndar frestar ekki réttaráhrifum hinnar kærðu 

ákvörðunar. Er þá  átt við að ágreiningur um skattskyldu sem skotið er til yfirskattanefndar 

frestar ekki greiðsluskyldu samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra eða leysir skattaðila undan 

neinum þeim viðurlögum sem lögð eru við vangreiðslu hans, sbr. 4. mgr. 5. gr. ysknl. og 1. 

mgr. 113. gr. tsl., sbr. 1. mgr. 29. gr. stjórnsýslulaga. 

Samkvæmt skilgreiningu á hugtakinu úrskurðarvald yfirskattanefndar, sbr. 1. og 2. gr. 

ysknl., gildir sú regla að  þær ákvarðanir sem teknar eru um meðferð máls en binda ekki enda 

á málið, eru ekki kæranlegar til yfirskattanefndar nema í tengslum við viðkomandi 

skattaákvörðun, sbr. eftirfarandi úrskurð:  

 

Úrskurður yfirskattanefndar 12. desember 2001 (559/2001). Í málinu kvartaði skattaðili undan 

ákvörðun  skattstjóra um að fara með tiltekið erindi skattaðilans til skattstjóra sem kæru á 

álagningu skv. núgildandi 99. gr. tsl. Í úrskurði nefndarinnar  var tekið fram að hvorki í lögum 

nr. 75/1981 (nú lög nr. 90/2003) né lögum um yfirskattanefnd né á öðrum stað í 

skattalöggjöfinni væri fyrir að fara sérstöku ákvæði um sjálfstæðan kærurétt á ákvörðun sem 

þessari. Var þessum hluta kæru skattaðilans því vísað frá yfirskattanefnd. 

 

Frá þeirri meginreglu um að ákvarðanir verði ekki kærðar til yfirskattanefndar nema í 

tengslum við skattaákvörðun eru tvær undantekningar. Fyrri undantekningin varðar óhóflegan 

drátt á afgreiðslu máls, en í þeim tilvikum er heimilt að kæra slíkt til þess stjórnvalds sem 

ákvörðun í málinu verður á endanum kærð til, sbr. 4. mgr. 9. gr. ssl. Er  því unnt að kæra til 

yfirskattanefndar ef tafir verða á afgreiðslu máls hjá ríkisskattstjóra. Sjá hér til hliðsjónar 

úrskurð yfirskattanefndar 3. mars 2010 (28/2010).  

Seinni undantekningin varðar kæru í þeim tilvikum er skattaðila er meinaður aðgangur eða 

aðeins veittur takmarkaður aðgangur að gögnum máls. Slíka ákvörðun má kæra til þess 

stjórnvalds sem umrædd ákvörðun í málinu verður kærð til, sbr. 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslu-

laga. 

 

3.3 Mörk skatteftirlits og skattrannsókna 

3.3.1 Almennt 

Eins og rakið hefur verið að framan skal ríkisskattstjóri annast skatteftirlit, sbr. 102. gr. tsl., á 

meðan skattrannsóknarstjóri ríkisins skal hafa með höndum skattrannsóknir, sbr. 103. gr. tsl.,  

en þessari verkaskiptingu embættanna var ekki komið á að ástæðulausu, eins og vikið var að í 

framangreindum kafla 3.2.2 og fjallað verður nánar um í þessum kafla.  

Það getur skipt miklu máli fyrir réttarstöðu skattaðila hvort embættið fer með rannsókn á 

skattskilum viðkomandi skattaðila. Í þeim tilvikum þegar skattaðili er til skoðunar hjá 

ríkisskattstjóra er einungis um skatteftirlit að ræða en slíkt eftirlit hefur ekki í för með sér að 
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viðkomandi skattaðili hafi réttarstöðu grunaðs manns og hafi þá um leið þau réttindi sem 

þeirri réttarstöðu fylgja. Hins vegar þegar skattrannsóknarstjóri ríkisins fer með rannsókn 

máls skal gæta að ákvæðum laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, og er því um allt aðra 

málsmeðferð að ræða. 

Skattrannsókn er sú aðgerð af hálfu skattyfirvalda er lýtur að skattskilum einstakra 

skattaðila sem tekur almennt lengstan tíma og er alvarlegasta aðgerð skattyfirvalda gagnvart 

honum. Til hennar er ekki gripið nema rökstuddur grunur sé um skattsvik.  

Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 111/1992, um breytingar í 

skattamálum, sem áður hefur verið vikið að, sbr. framangreindan kafla 3.2.2, er fjallað um 

hvað felst í skatteftirliti og hvað skilur slíkt eftirlit frá skattrannsóknum. Þar segir m.a.: 

 

Með skatteftirliti hefur verið átt við þann hluta skattendurskoðunar eftir að álagning hefur farið 

fram og fer fram utan skattstofu, í starfsstöð eða skrifstofu skattaðilans. Skatteftirlitið hefur 

þannig verið hluti hinnar almennu skattendurskoðunar sem fer fram án þess að fyrir liggi nokkur 

ákveðinn grunur um skattsvik. Þýðing skatteftirlits hefur vaxið mjög með upptöku 

staðgreiðslukerfis skatta 1988 og virðisaukaskatts 1990, þar sem við er komið eftirliti um leið 

og skýrsla gjaldanda berst skattyfirvöldum, mánaðarlega er varðar staðgreiðslu (og 

tryggingagjald) og á tveggja mánaða fresti er varðar virðisaukaskatt. Tilgangur með skatteftirliti 

hefur fyrst og fremst verið sá að veita almennt aðhald og hafa varnaðaráhrif en einnig að skapa 

grundvöll fyrir gjaldahækkunum í einstökum málum. Með skattrannsóknum er annars vegar 

verið að skapa grundvöll fyrir gjaldahækkun með því að afla sönnunargagna í skattsvikamálum 

og hins vegar að undirbúa refsimeðferð sem getur verið annaðhvort sektarmeðferð hjá 

yfirskattanefnd eða opinber refsimeðferð hjá dómstólum eftir rannsókn hjá Rannsóknarlögreglu 

ríkisins á refsiþættinum.
118

 

 

Þau sjónarmið sem rakin eru í frumvarpinu eiga enn að mestu leyti vel við. 

Samkvæmt 1. mgr. 121. gr. tsl. er meðal annars gert ráð fyrir því að fjármálaráðherra setji 

reglugerð um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna, sbr. reglugerð nr. 373/2001. Í 

reglugerðinni er ekki að finna skilgreiningu á skattrannsókn en í 2. gr. er skatteftirlit skilgreint 

með eftirfarandi hætti: 

 

Skatteftirlit í skilningi reglugerðar þessarar tekur til hvers konar könnunar skattstjóra og 

ríkisskattstjóra á réttmæti skattskila fyrir og eftir álagningu eða ákvörðun opinberra gjalda eða 

skatta, samtímaeftirlits með rekstraraðilum, svo og annarra aðgerða sem ætlað er að tryggja að 

skattaðilar standi skil á lögboðnum skýrslum og upplýsingum um skattstofn eða skattskyldu.  

 

Í 12. gr. reglugerðarinnar er fjallað um markmið skattrannsókna, þ.e. að afla allra 

nauðsynlegra gagna og upplýsinga um atvik máls til þess að hægt sé að ákvarða hvort um sé 

að ræða röng skattskil eða að byggt hafi verið á vafasömum, hæpnum eða ófullnægjandi 

forsendum svo leggja megi grundvöll að endurákvörðun opinberra gjalda og eins svo unnt sé 

að meta hvort krefjast skuli refsimeðferðar og þá með hvaða hætti það skuli gert. 
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Á skattaðila hvílir tiltekin upplýsingaskylda, sbr. 94. gr. tsl., þegar mál hans er til 

meðferðar hjá ríkisskattstjóra, en skattaðilinn á rétt á því að tjá sig ekki þegar mál hans er til 

meðferðar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins, sbr. 2. mgr. 64 gr. sml., þó að slíkt leysi 

skattaðilann almennt ekki undan því að leggja fram bókahald og önnur gögn tengd 

skattskilum. Það skiptir því miklu að mál fái meðferð hjá þar til bæru stjórnvaldi, einkum 

vegna framangreindrar réttarstöðu skattaðilans um að honum sé ekki skylt að svara 

spurningum varðandi refsiverða hegðun sem honum er gefin að sök, sbr. 2. mgr. 64. gr. sml.  

Ríkisskattstjóri annast ekki rannsókn skattrannsóknarmála og skattaðilar njóta því ekki 

réttarstöðu sakbornings við meðferð mála hjá því embætti. Það er því mikilvægt að 

eftirlitsaðgerðir ríkisskattstjóra gangi ekki of langt svo ekki sé farið inn á verksvið 

skattrannsóknarstjóra ríkisins. Það getur verið mjög bagalegt fyrir skattaðilann en ekki síður 

ríkissjóð þar sem ákvarðanir, sem ekki eru teknar af þar til bæru stjórnvaldi, kunna að valda 

því að hluti máls ónýtist. Ef stjórnvaldsákvörðun er tekin af stjórnvaldi sem ekki er til þess 

bært og hún því haldin miklum annmörkum má líta á hana sem markleysu og er aðila máls 

heimilt að virða hana að vettugi.
119

  

Samkvæmt meginreglu 60. gr. stjórnarskrárinnar eru það dómstólar sem eiga úrskurðar-

vald um gildi stjórnvaldsreglna. Hér á landi hafa þó ekki verið settar reglur í lög um hvenær 

skilyrði séu til að fella stjórnvaldsákvörðun úr gildi eða lýsa hana ógilda. Dómstólar hafa hins 

vegar mótað réttarreglur um hvenær slík skilyrði eru fyrir hendi með fordæmum sínum og 

dómvenju. Í þeim tilvikum þegar brotið er gegn einhverri réttarreglu stjórnsýsluréttarins við 

töku stjórnvaldsákvörðunar hefur sú regla verið lögð til grundvallar að umrædd ákvörðun sé 

ógildanleg ef hún er haldin form- eða efnisannmarka að lögum sem talist getur verulegur 

annmarki enda mæli veigamikil rök ekki gegn því að ógilda hana.
120

 

Í tilvikum skattamála er þetta þó ekki svo einfalt t.d. vegna ákvæða 113. gr. tsl. þar sem 

segir að ágreiningur um skattskyldu og jafnvel áfrýjun skattákvörðunar fresti ekki eindaga 

skattgreiðslunnar. Skattaðilar geta því þurft að greiða uns niðurstaða fæst frá dómstólum, ella 

verður e.t.v. búið að loka starfsstöð, sbr. t.d. 3. mgr. 29. gr. stgrl., eða gera fjárnám hjá 

skattaðilanum þegar endanleg niðurstaða fæst í málinu. Það getur því verið erfitt að andmæla 

skattákvörðun þegar álagning liggur fyrir og innheimta er hafin. Það liggur þannig í augum 

uppi að mjög mikilvægt er að frá upphafi málsmeðferðar hjá skattyfirvöldum sé vandað til 

verka við alla málsmeðferðina. 
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bls. 264. 
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Af niðurstöðu þeirra dóma sem um þetta hafa gengið, álitum umboðsmanns Alþingis og 

úrskurðum yfirskattanefndar, má sjá að það eru nokkur atriði sem horft er til þegar metið er 

hvort ríkisskattstjóri hafi í reynd farið út fyrir verksvið sitt og inn á verksvið 

skattrannsóknarstjóra ríkisins. Er þá fyrst og fremst átt við umfang máls sem til meðferðar er. 

Talið hefur verið að ítrekuð afskipti ríkisskattstjóra af skattskilum skattaðila bendi til þess að 

viðkomandi skattaðili hafi í reynd sætt skattrannsókn fremur en skatteftirliti. Jafnframt kemur 

til skoðunar eðli þeirra aðgerða og aðferða sem beitt var við meðferð málsins. Ef athugunin 

tekur til margra atriða og jafnvel margra ára er einnig líklegt að um skattrannsókn hafi verið 

að ræða. Eins er skoðað hversu víðtækar og umfangsmiklar gagnaaflanir fóru fram þ.m.t. 

hvort um skýrslutökur hafi verið að ræða og undir hvaða formmerkjum sú skýrslutaka var 

framkvæmd. Einnig skiptir tímalengd athugunar máli í þessu sambandi. Þeim mun lengri tíma 

sem athugun tekur þeim mun líklegra er að talið verði að um skattrannsókn hafi verið að ræða. 

 

3.3.2 Grundvallarmunur á málsmeðferð ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra ríkisins 

3.3.2.1 Samspil skattalaga og laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála 

Eins og áður sagði er eitt af því sem skilur að málsmeðferð embættanna sú réttarstaða sem 

aðila er fengin við meðferð máls hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Þegar mál er til 

rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins er undantekningalaust skylt að gæta ákvæða 

sakamálalaga, sbr. 7. mgr. 103. gr. tsl., þar sem segir að við rannsóknaraðgerðir embættisins 

skuli gætt að ákvæðum sml. eftir því sem við getur átt en einkum varðandi réttarstöðu 

grunaðra manna á rannsóknarstigi. Ekkert slíkt ákvæði er að finna varðandi meðferð máls hjá 

ríkisskattstjóra en með þessu má, ásamt öðru, draga þá ályktun að litið sé á rannsókn 

skattrannsóknarstjóra ríkisins sem mun alvarlegra inngrip en gert er varðandi eftirlitsaðgerðir 

ríkisskattstjóra. Þau viðurlög sem hægt er að gera skattaðila að þola eftir meðferð máls hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins eru einnig talsvert meira íþyngjandi en þau úrræði sem 

ríkisskattstjóri hefur.  

 

3.3.2.2 Sértækar heimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins 

Vegna þess lögbundna hlutverks, sem skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur verið falið við 

rannsóknir á skattalagabrotum hefur verið talið nauðsynlegt að játa embættinu tilteknar 

sértækar heimildir sem ríkisskattstjóri hefur ekki. Verður nú fjallað nánar um þessar 

heimildir. 

Í 5. mgr. 103. gr. tsl. er fjallað um skyldu lögreglu til að veita skattrannsóknarstjóra 

ríkisins nauðsynlega aðstoð í þágu skattrannsóknar ef aðili færist undan að afhenda 
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bókhaldsgögn og hætta er á sakarspjöllum vegna gruns um að reynt verði að koma gögnum 

undan. Með lögum nr. 77/2004 var nýjum málslið bætt við 5. mgr. 103. gr. tsl. þess efnis að 

lögreglu sé skylt að færa aðila til skýrslugjafar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins ef hann hefur 

að forfallalausu ekki sinnt kvaðningu þess efnis. Í athugasemdum við frumvarpið segir: 

  

Hér er lagt til að girt verði fyrir þann möguleika að skattaðili geti komið sér hjá að mæta til 

skýrslugjafar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Ákvæðið er í eðli sínu sambærilegt því [að] 

úrræði sem er til staðar þegar kveðja þarf mann til skýrslugjafar hjá lögreglu eða þegar tryggja 

þarf að maður mæti við aðfarargerð. Borið hefur við að skattaðilar hafi komið sér hjá að mæta 

til skýrslugjafar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins og þannig tafið mál og gert erfiðara um vik að 

upplýsa málsatvik. Er með ákvæði þessu sett heimild til að koma í veg fyrir að þannig ástand 

skapist.
121

 

 

Hvergi í lögunum er að finna samskonar ákvæði vegna sambærilegra tilvika hjá 

ríkisskattstjóra enda almennt ekki gert ráð fyrir því að skattaðili sé kallaður til skýrslutöku 

vegna skatteftirlits með sömu formmerkjum og gildir þegar um rannsókn sakamála er að 

ræða. Ríkisskattstjóri getur þannig krafist skýrslu af aðilum samkvæmt 2. mgr. 94. gr. tsl., en í 

slikum skýrslutökum væri yfirheyrðum gefin réttarstaða með sama hætti og gildir við meðferð 

sakamála. Í fyrri málsl. 5. mgr. 103. gr. segir að lögreglu sé skylt að veita 

skattrannsóknarstjóra ríkisins nauðsynlega aðstoð í þágu skattrannsókna ef skattaðili færist 

undan því að afhenda  bókhaldsgögn og hætta er á sakarspjöllum vegna gruns um að skattaðili 

muni fjarlægja þau gögn er rannsóknin tekur til. Þessu ákvæði kann að vera beitt í þeim 

tilvikum er skattaðili meinar skattrannsóknarstjóra ríkisins eða fulltrúum hans aðgangi að 

þeim gögnum sem embættið óskar afhendingar á.  Með vísan til 5. mgr. 103. gr. tsl. bæri því 

lögreglu að taka í vörslu sína umrædd gögn uns niðurstaða dómara lægi fyrir, sbr. 2. mgr. 102. 

gr. sml., þ.e. skattrannsóknarstjóri ríkisins fengi ekki umrædd gögn fyrr en eftir að dómari 

hefði úrskurðað um réttmæti húsleitarinnar. Nánar verður fjallað um þvingunarráðstafanir 

skattrannsóknarstjóra ríkisins í kafla 4.5.3 hér á eftir. 

Samkvæmt seinni málsl. 5. mgr. 28. gr. vskl. hefur  skattrannsóknarstjóri ríkisins þá 

víðtæku heimild til að láta lögreglu stöðva atvinnurekstur þess aðila sem ekki sinnir 

fyrirmælum skattrannsóknarstjóra ríkisins um að bæta úr nánar tilgreindum annmörkum.
122

 

Þessi málsgrein var sett í lögin með samþykkt laga nr. 106/1990, um breytingar á lögum um 

virðisaukaskatt með síðari breytingum. Í athugasemdum við  frumvarpið segir m.a.: 
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122

 Ákvæðið hljóðar nú svo: „Vanræki skattskyldur aðili að færa tilskilið bókhald samkvæmt ákvæðum VIII. 

kafla laga þessara eða nota tilskilið söluskráningarkerfi samkvæmt lögum þessum eða reglugerðum settum 

samkvæmt þeim eða ef söluskráningarkerfi er verulega áfátt skal [skattrannsóknarstjóri ríkisins]
6)

 með 

ábyrgðarbréfi beina til hans fyrirmælum um úrbætur. Ef fyrirmælum þessum er ekki sinnt innan [15]
7)

 daga 

getur [skattrannsóknarstjóri ríkisins]
6)

 látið lögreglu stöðva atvinnurekstur viðkomandi á sama hátt og greinir 

í 3. mgr. þessarar greinar og þar til fullnægjandi úrbætur hafa verið gerðar.“ 
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Í júní sl. kannaði skattrannsóknarstjóri notkun og ástand sjóðvéla sem notaðar eru af 

skattskyldum fyrirtækjum til skráningar sölu á vörum og þjónustu. Niðurstöður þeirrar könnunar 

voru þær að þó svo að staðan hefði batnað frá fyrri rannsóknum skorti enn mikið á að reglum 

um sjóðvélar væri framfylgt. Tíunda hvert sjóðsvélaskylt fyrirtæki reyndist ekki hafa sjóðvél og 

hjá meiri hluta þeirra er höfðu slíka vél var búnaði eða notkun á einhvern hátt ábótavant. 

Einungis um þriðjungur þeirra fyrirtækja sem skylt er að hafa sjóðvélar reyndist hafa þær í 

fullkomnu lagi. 

Þörf er á úrræðum til handa skattyfirvöldum til að taka í taumana með skjótum hætti. Hin 

hefðbundnu úrræði, sektir og áætlun skatts, þykja ekki nógu fljótvirk í þessu sambandi auk þess 

sem þörf er á meðölum sem knýja menn til aðgerða frekar en fjárútláta, þ.e. lokunaraðgerðum. 

Gert er þó ráð fyrir að hægt verði að beita framangreindum úrræðum, sektum, áætlunum og 

lokunaraðgerðum, samhliða. 

Svipuð sjónarmið eiga við um tilhögun bókhalds, svo og aðrar söluskráningaraðferðir og er því 

gert ráð fyrir að hægt verði að grípa til sams konar úrræða við brotum á þeim reglum. 

Auk framangreindra breytinga á lögunum er þörf á að gera á þeim nokkrar smávægilegar 

efnisbreytingar vegna vandkvæða er komið hafa í ljós við framkvæmd.
123

 

 

Í 6. mgr. 113. gr. er svo hljóðandi ákvæði:  

 

Til tryggingar greiðslu væntanlegrar skattkröfu, fésekta eða sakarkostnaðar í málum er sæta 

rannsókn hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins er heimilt að krefjast kyrrsetningar hjá skattaðila og 

öðrum þeim er rökstuddur grunur um refsiverða háttsemi skv. 109. gr. beinist að ef hætta þykir á 

að eignum verði ella skotið undan eða þær glatist eða rýrni að mun, enda megi ætla að meint 

refsiverð háttsemi varði við 262. gr. almennra hegningarlaga. Með sama hætti er heimilt að 

krefjast kyrrsetningar hjá aðilum sem bera ábyrgð á skattgreiðslum skv. 116. gr. 

 

Samskonar heimildir er að finna í 41. gr. a vskl., 31. gr. a stgrl. og 20. gr. a laga nr. 

94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en í öllum tilvikum er það tollstjóri sem 

annast rekstur slíkra mála. Heimild til kyrrsetningar skv. 113. gr. tsl. var sett í lögin með 

lögum nr. 23/2010, þó að vísunin í almenn hegningarlög hafi komið síðar, en Hæstiréttur 

komst að þeirri niðurstöðu, í tilteknu máli, að heimildin næði ekki til kyrrsetningar á eignum 

vegna brota gegn öðrum lögum en tekjuskattslögum., sbr.: 

 

Hrd. 21. júní 2010 (372/2010). Með bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins til tollstjóra var farið 

fram á að tollstjóri hlutaðist til um að eignir skattaðila yrðu kyrrsettar til tryggingar greiðslu 

væntanlegrar fésektar vegna rökstudds gruns um að skattaðilinn hefði gerst sekur um refsiverða 

háttsemi skv. 1. mgr. 40. gr. vskl., sbr. og 1. mgr. 262. gr. hgl. Deilt var um heimild til þess að 

kyrrsetja umræddar eignir en Hæstiréttur  staðfesti úrskurður héraðsdóms, þar sem felld var úr 

gildi ákvörðun sýslumanns um að krafa tollstjóra um kyrrsetningu á eignum manns skyldi ná 

fram að ganga. Var niðurstaðan rökstudd með því að ekki hafi verið vísað til 40. gr. vskl. í 

nýmæli 113. gr. tsl., um heimildina til kyrrsetningar. Almenn tilvísun vskl. til tsl. nægði ekki. 

 

Á grundvelli þessarar niðurstöðu fór skattaðilinn í skaða- og miskabótamál vegna 

framkvæmdar kyrrsetningar á eigum hans, sbr. Hrd. 1. mars 2012 (495/2011). Hæstiréttur 

taldi ekki fært að dæma skattaðilanum skaðabætur þar sem eigi hefði verið sýnt fram á fjártjón 
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vegna kyrrsetningarinnar. Á hinn bóginn taldi rétturinn að fullnægt væri skilyrðum laga til 

greiðslu miskabóta.  

Eftir framangreindan Hrd. 21. júní 2010 (372/2010)  var lagt fram frumvarp á Alþingi, 

sem var að lögum nr. 24/2011, um breytingu á ýmsum skattalögum (um kyrrsetningu eigna), 

þar sem lagt var til að sett yrði heimild til kyrrsetningar vegna brota á lögum um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, lögum um virðisaukaskatt og lögum um staðgreiðslu skatts á 

fjármagnstekjur. En auk þessara breytinga var bætt við 6. mgr. 113. tsl.: „[…] enda megi ætla 

að meint refsiverð háttsemi varði við 262. gr. almennra hegningarlaga.“  

Frumvarpið var lagt fram til að heimilt yrði að kyrrsetja eignir til að tryggja skattkröfur 

vegna brota á framangreindum lögum,
124

 en vísað var til framangreinds Hrd. 21. júní 2010 

(372/2010) í athugasemdum við lagafrumvarpið, sbr.:  

 

Með frumvarpi þessu er lagt til að sett verði heimild til kyrrsetningar vegna brota á lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum um virðisaukaskatt og lögum um staðgreiðslu skatts á 

fjármagnstekjur. Heimild til kyrrsetningar var sett í lög nr. 90/2003, um tekjuskatt, með lögum 

nr. 23/2010 og var talið að sú heimild tæki til laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, laga um 

virðisaukaskatt og laga um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Hæstiréttur kvað upp dóm 21. 

júní 2010 nr. 372/2010 þar sem ekki var fallist á að almenn tilvísun virðisaukaskattslaga til 

tekjuskattslaga dygði til að veita lagaheimild til kyrrsetningar vegna ætlaðra brota gegn 

virðisaukaskattslögum. Frumvarp þetta er því lagt fram til að heimilt sé að kyrrsetja eignir til að 

tryggja skattkröfur vegna brota á framangreindum lögum. 

Orðalag frumvarpsins er eins og í lögum nr. 23/2010 þar sem heimild var veitt til kyrrsetningar 

vegna væntanlegrar skattkröfu, fésektar og sakarkostnaðar í málum sem sæta rannsókn hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins. Mál er sæta rannsókn vegna gruns um brot gegn skattalögum eru 

oft afar vandmeðfarin og taka auk þess eðli máls samkvæmt mun lengri tíma en venjulegar 

skattákvarðanir og því er aukin hætta á undanskoti eigna. Sérstaklega er mikilvægt að tryggja 

skil virðisaukaskatts og staðgreiðslu í ríkissjóð þar sem um er að ræða vörsluskatta, þ.e. 

skattaðili hefur undir höndum fjármuni sem tilheyra ríkissjóði.  

 

Niðurstaða framangreindra dóma og ummæli í athugasemdum  frumvarps þess er varð að 

framangreindum lögum nr. 24/2011, sýna að mjög strangar kröfur eru gerðar til lagaheimilda 

þegar um svo íþyngjandi aðgerðir er að ræða. Vanda skal til verka við lagasetningu en 

sérstaklega verður að gæta að skýrleika lagaákvæða í þeim tilfellum þegar um svo íþyngjandi 

lagaákvæði er að ræða. Fær sú ályktun stoð í sjónarmiðum varðandi réttaröryggi skattaðila, 

sbr. fyrri umfjöllun í 2. kafla. 
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3.3.3 Leiðbeiningar sem lesa má úr dómum, álitum umboðsmanns Alþingis og úrskurðum 

yfirskattanefndar um í hvaða tilvikum ríkisskattstjóri fer út fyrir valdsvið sitt og inn á verksvið 

skattrannsóknarstjóra ríkisins 

Eins og áður hefur komið fram er verkaskiptingu á sviði skatteftirlits og skattrannsókna frá  

1. janúar 1993 hagað þannig að ríkisskattstjóri fer með skatteftirlit en skattrannsóknarstjóri 

ríkisins fer með rannsókn skattsvikamála og refsimeðferð þeirra. Mörk milli skatteftirlits og 

skattrannsókna hafa þótt óljós en til eru tiltölulega hlutlægar reglur varðandi þessi mörk. 

Almennt eru heimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins víðtækar og með samanburðarskýringu á 

102. gr. og 103. gr. tsl., sbr. ákvæði reglugerðar nr. 373/2001, hefur ríkisskattstjóri 

frumkvæðisskyldu til að senda mál til skattrannsóknarstjóra ríkisins.  

Álitamál getur þó verið hvort athugun ríkisskattstjóra feli í sér það umfangsmikla meðferð 

að hún jafngildi skattrannsókn. Á það hefur talsvert reynt hvort meðferð skatteftirlitsmáls hafi 

verið þannig háttað að í raun hafi verið um að ræða skattrannsókn. Í ljósi þess að 

ríkisskattstjóri hefur ekki heimild til skattrannsókna eru þess dæmi að málatilbúnaður 

ríkisskattstjóra hefur ekki verið talinn samrýmast gildandi lögum, heldur hefði honum borið 

að vísa tilteknum málum til skattrannsóknarstjóra ríkisins, sbr. eftirfarandi úrskurð: 

 

Úrskurð yfirskattanefndar 20. júní 1997 (532/1997). Í þessu máli hafði ríkisskattstjóri 

endurákvarðað opinber gjöld kæranda fyrir gjaldárið 1995 og virðisaukaskatt fyrir árið 1994. 

Yfirskattanefnd felldi ákvarðanir ríkisskattstjóra úr gildi og benti á að í lögum væri greint á milli 

skattrannsókna annars vegar og skatteftirlits hins vegar og benti einnig á mikilvægi þess, 

einkum með tilliti til réttaröryggis skattaðila, að skatteftirlit fæli ekki í sér skattrannsókn. Við 

afmörkun á skatteftirliti annars vegar og skattrannsókna hins vegar, og þar með við afmörkun á 

valdsviði viðkomandi skattyfirvalda, þætti bera að túlka verksvið skatteftirlits með varfærni og 

fremur þröngt gagnvart skattrannsóknum, svo að vafatilfelli yrðu talin falla undir 

skattrannsóknir. Taldi nefndin, með hliðsjón af ítrekuðum afskiptum  ríkisskattstjóra af 

skattskilum kæranda, þeim aðferðum sem embættið beitti til að meta ætlaðan undandrátt tekna, 

umfangi á athugun ríkisskattstjóra og þeim tíma sem athugun embættisins hefði tekið, að 

kærandi hefði í raun sætt skattrannsókn í skilningi laga. Var ríkisskattstjóra talið hafa borið, þar 

sem embættið taldi að kærandi hefði ekki komið tekjuskráningu sinni í viðhlítandi horf eftir 

ítrekaðar aðfinnslur eftirlitsskrifstofu, að tilkynna skattrannsóknarstjóra ríkisins um grunsemdir 

sínar. Í úrskurðinum sagði m.a. „Ljóst má vera að það skiptir skattaðila miklu og hefur verulega 

þýðingu fyrir réttarstöðu hans að allra formreglna um skattrannsóknir sé gætt ef um eiginlega 

skattrannsókn er að tefla. Af þessu leiðir að mikilvægt er að skatteftirlit feli ekki í sér 

skattrannsókn í raun.“ 

 

Sjá jafnframt eftirfarandi úrskurð:  

 

Úrskurð yfirskattanefndar 4. desember 2002 (450/2002) en í máli þessu hafði skattstjóri hækkað 

rekstrartekjur og virðisaukaskattsskylda veltu kæranda, X ehf. (hér eftir félagið), þar sem 

skattstjóri taldi að félagið hefði vantalið tekjur af útseldri þjónustu. Yfirskattanefnd felldi 

umrædda ákvörðun skattstjóra úr gildi með sömu rökum og í fyrrgreindum úrskurði frá 20. júní 

1997.Taldi nefndin, með hliðsjón af eðli málsins og umfangs þess, og einnig þess að skattstjóri 

hafði aflað margvíslegra gagna vegna málsins, m.a. upplýsinga frá fjölmörgum einstaklingum 



46 

 

sem skattstjóri taldi að keypt hefðu þjónustu af félaginu, að kærandi hefði í raun sætt 

skattrannsókn í skilningi laga. Var skattstjóra talið hafa borið að tilkynna skattrannsóknarstjóra 

ríkisins um grunsemdir sínar.  

Í úrskurðinum segir m.a. „Ljóst má vera að það skiptir skattaðila miklu og hefur verulega 

þýðingu fyrir réttarstöðu hans að allra formreglna um skattrannsóknir sé gætt ef um eiginlega 

skattrannsókn er að tefla. Af þessu leiðir að mikilvægt er að ákvarðanir skattyfirvalda, hvort sem 

um er að ræða skatteftirlit, endurákvarðanir eða aðrar skattákvarðanir, feli ekki í sér 

skattrannsókn í raun.“ 

 

Niðurstöður þessara úrskurða bera með sér að yfirskattanefnd leggur mikla áherslu á 

sjónarmið er varða réttaröryggi skattaðila og að túlka beri verksvið skatteftirlits, sbr. 102. og 

103. gr. tsl., með varfærni og fremur þröngt gagnvart skattrannsóknum svo að vafatilfelli falli 

undir skattrannsóknir.  

Endurákvörðun opinberra gjalda sem byggist á slíku skatteftirliti, sem telst í raun vera 

skattrannsókn, er almennt ekki talin standast ákvæði laganna og getur leitt til niðurfellingar 

umræddrar endurákvörðunar. Sjá framangreindan úrskurð yfirskattanefndar 20. júní 1997  

(532/1997) þar sem segir m.a.: 

 

Samkvæmt því sem rakið hefur verið verður ekki talið að viðhlítandi grundvöllur hafi verið 

lagður að hinum umdeildu endurákvörðunum ríkisskattstjóra. Að svo vöxnu þykir bera að fella 

með öllu úr gildi ákvarðanir ríkisskattstjóra um tekjuviðbót á skattframtali 1995 og um 

viðbótarveltu til virðisaukaskatts árið 1994. [Leturbreyting höf.]. 

 

Sjá einnig framangreindan úrskurði yfirskattanefndar 4. desember 2002 (450/2002) þar 

sem  niðurstaða þess hluta málsins er hér skiptir máli, var mjög sambærileg: 

 

Samkvæmt því sem rakið hefur verið verður ekki talið að viðhlítandi grundvöllur hafi verið 

lagður að hinni umdeildu endurákvörðun skattstjóra á tekjum og skattskyldri veltu kæranda. Að 

svo vöxnu þykir bera að fella með öllu úr gildi ákvarðanir skattstjóra um hækkun rekstrartekna í 

skattframtölum kæranda árin 1997 og 1998 og hækkun skattskyldrar veltu félagsins árin 1996 

og 1997. [Leturbreyting höf.]. 

 

Einnig eru dæmi þess að ríkisskattstjóri hafi farið út fyrir valdsvið sitt með því að auka við 

rannsóknir skattrannsóknarstjóra ríkisins og framkvæma eins konar viðbótar skattrannsókn, 

sbr. eftirfarandi úrskurð:  

 

Úrskurður yfirskattanefndar 17. janúar 2001 (14/2001).  Þar var um að ræða kæranda sem hafði 

haft með höndum innflutning og sölu á notuðum bifreiðum árin 1995 og 1996. Ríkisskattstjóri 

hafði tekið til endurákvörðunar áður álögð opinber gjöld kærandans og virðisaukaskatt hans 

vegna umræddra ára. Þessi endurákvörðun ríkisskattstjóra átti sér stað í kjölfar rannsóknar 

skattrannsóknarstjóra ríkisins á bókhaldi, tekjuskráningu og skattskilum kæranda. 

Yfirskattanefnd taldi að ríkisskattstjóri hefði, að fenginni skýrslu frá skattrannsóknarstjóra um 

rannsóknina, ekki gætt þess að afmarka ákvarðanir sínar við niðurstöður skýrslunnar heldur í 

raun aukið við rannsókn málsins og, í framhaldi, miðað breytingar sínar við þá rannsókn með 

því að áætla kæranda tekjur og virðisaukaskattsskylda veltu vegna viðskipta með tilgreindar 

bifreiðar, sem skattrannsóknarstjóri hafi ekki reiknað með í sínum niðurstöðum. Því hefði 
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kærandi sætt áframhaldandi skattrannsókn í skilningi laga. Voru ákvarðanir ríkisskattstjóra um 

tekjuviðbætur vegna viðkomandi bifreiða felldar úr gildi.  

 

Þess ber þó að geta að þótt úrskurðir yfirskattanefndar sem fjalla um valdmörk 

skatteftirlits og skattrannsókna beri það með sér að túlka beri verksvið skatteftirlits með 

varfærni og fremur þröngt gagnvart skattrannsóknum þannig að vafatilfelli verði talin falla 

undir skattrannsóknir, er það alls ekki niðurstaða allra mála um það álitaefni að ríkisskattstjóri 

hafi farið út fyrir verksvið sitt, sbr. eftirfarandi úrskurð:  

 

Úrskurð yfirskattanefndar 18. desember 1998 (1204/1998). Í þessu máli var deilt um rétt 

kæranda til frádráttar samkvæmt reglum um dagpeninga vegna ferða kæranda ásamt maka til 

Portúgal á vegum einkahlutafélags nokkurs í tengslum við smíði þarlends aðila á skipi fyrir 

félagið. Taldi yfirskattanefnd að frádráttur samkvæmt dagpeningareglum kæmi ekki til greina í 

tilviki kæranda þar sem ekki yrði séð að dvöl kæranda í Portúgal hefði haft neina sérstaka 

þýðingu í sambandi við eftirlit með skipasmíðinni. Þá var heldur ekki fallist á með kæranda að 

ríkisskattstjóri hefði með aðgerðum sínum í málinu farið út fyrir valdsvið sitt þannig að í raun 

hefði verið um skattrannsókn að ræða.  

 

Sjá einnig:  

 

Úrskurð yfirskattanefndar 31. desember 2007 ( 343/2007). Í máli þessu hafði skattstjóri hækkað 

rekstrartekjur kæranda, vegna daggæslu barna rekstrarárið 2003, um áætlaða fjárhæð þar sem 

skattstjóri taldi að framtaldar greiðslur frá foreldrum barna hefðu verið tortryggilega lágar 

umrætt ár. Yfirskattanefnd féllst ekki á með kæranda að skattstjóri hefði með aðgerðum sínum í 

málinu farið út fyrir lögskipað valdsvið sitt vegna skatteftirlits og inn á verksvið 

skattrannsóknarstjóra ríkisins. Í því sambandi var  m.a. vísað til þess að umrædd athugun 

skattstjóra hefði einungis tekið til eins rekstrarárs og að skattstjóri hefði sjálfur talið að ekki 

hefði verið um að ræða rangfærslu í skattskilum af ásetningi í tilviki kæranda. Þar að auki hafði 

skattstjóri ekki beitt álagi vegna ætlaðra annmarka á skattskilum kærandans. Kærandi skýrði 

óverulegar greiðslur frá foreldrum barna umrætt ár með því að vegna veikinda hefði henni ekki 

verið unnt að sinna starfinu sem skyldi og því orðið að samkomulagi með henni og foreldrum að 

ekki yrði greitt fyrir daggæslu umfram endurgreiðslu sveitarfélags. Yfirskattanefnd taldi 

skýringar kæranda, á óverulegum greiðslum frá foreldrum umrædd ár, sem ekki voru studdar 

neinum gögnum af hennar hálfu, ekki trúverðugar í ljósi þess sem fyrir lá í málinu um fjölda 

barna í gæslu hjá kæranda og vistunartímabil í einstökum tilvikum. Því var talið að skattstjóra 

hefði verið rétt að áætla tekjur kæranda vegna greiðslna frá foreldrum barna umrætt ár, enda 

hefði kærandi ekki látið af hendi fullnægjandi skýringar á framtalsgerð sinni hvað þetta varðaði.  

 

Umboðsmaður Alþingis hefur einnig fjallað um mál er varða mörk skatteftirlits og 

skattrannsókna, en í  álitum sínum virðist hann leggja áherslu á þá mismunandi réttarstöðu 

skattaðila eftir því hvort aðgerðir skattyfirvalda teljast skatteftirlit eða skattrannsókn, sbr.: 

 

UA 29. september 2001 (2896/1999 og 2954/2000). Í máli þessu var kvartað vegna 

málsmeðferðar skattstjórans í Reykjanesumdæmi við athugun á skattframtölum kæranda tiltekin 

gjaldár en einnig þeirri ákvörðun skattrannsóknarstjóra ríkisins að boða skattaðilann til 

yfirheyrslu vegna meintra brota á upplýsingaskyldu, sbr. 94. gr. tsl. Umboðsmaður fjallaði um 

þann mun sem var á skatteftirliti skattstjóra, sbr. 102. gr. laga nr. 75/198 og skattrannsókn, sbr. 

102. gr. A, sömu laga: „Í ljósi þessa bendi ég á að í 7. mgr. 102. gr. A laga nr. 75/1981, sem 

fjallar eins og fyrr er rakið um skattrannsóknir, kemur fram að við rannsóknaraðgerðir 
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skattrannsóknarstjóra ríkisins skuli gætt ákvæða laga um meðferð opinberra mála, sbr. nú lög nr. 

19/1991, eftir því sem við getur átt einkum að því er varðar réttarstöðu grunaðra manna á 

rannsóknarstigi. Þá er beinlínis gert ráð fyrir nauðsynlegri aðstoð lögreglu í þágu rannsóknar 

skattrannsóknarstjóra ef aðili færist undan afhendingu bókhaldsgagna og hætta er á 

sakarspjöllum vegna gruns um væntanlegt undanskot gagna, sbr. 5. mgr. 102. gr. A laga nr. 

75/1981. Af ofangreindum ákvæðum laga nr. 75/1981 og reglugerðar nr. 373/2001 verður sú 

ályktun dregin að aðstaða skattaðila í lagalegu tilliti er nokkuð mismunandi eftir því hvort hann 

er andlag skatteftirlits annars vegar eða skattrannsóknar hins vegar. Ég tel að ganga verði út frá 

því að eftirlitsaðgerðir skattstjóra, og eftir atvikum ríkisskattstjóra, á grundvelli lagareglna þar 

um, séu þáttur í stjórnsýslumáli í merkingu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Um meðferð slíkra mála 

gilda því stjórnsýslulög að því leyti sem lög nr. 75/1981 eða önnur ákvæði skattalöggjafarinnar 

gera ekki strangari kröfur til málsmeðferðar í einstökum málum, sbr. til hliðsjónar dóm 

Hæstaréttar frá 21. október 1999 í máli nr. 156/1999. Leggja verður þannig til grundvallar að 

tilgangur skatteftirlits sé fyrst og fremst sá að veita skattaðilum almennt aðhald vegna þeirra 

skyldna til greiðslu skatta og gjalda sem lög gera ráð fyrir og að skapa réttan grundvöll fyrir 

ákvörðun opinberra gjalda án þess þó að rökstuddur grunur um refsivert brot á skattalöggjöfinni 

liggi fyrir. Skattrannsóknir hafi það hins vegar að markmiði að afla sönnunargagna í 

skattsvikamálum og undirbúa refsimeðferð af því tilefni.“ Þá sagði enn fremur: „Samkvæmt 

framangreindu kann réttarstaða skattaðila að vera mismunandi eftir því hvort aðgerðir 

skattyfirvalda í einstökum tilvikum teljast vera hluti skatteftirlits í þeirri merkingu sem að 

framan er rakin eða hvort um er að ræða skattrannsókn.“  

 

Að lokum má nefna úrskurð yfirskattanefndar þar sem mjög umfangsmikið mál var til 

meðferðar: 

 

Úrskurður yfirskattanefndar 16. maí 2007 (129/2007) Í máli þessu krafðist skattaðili þess að sú 

ákvörðun skattstjóra að lækka gjaldfæran kostnað í rekstrarreikningi kæranda tiltekin ár yrði 

felld úr gildi. Málsástæður kæranda voru af ýmsu tagi en það sem hér skiptir máli er sú 

málsástæða skattaðila að við meðferð málsins hefði skattstjóri farið út fyrir lögskipað valdsvið 

sitt þar sem í raun hefði verið um skattrannsókn að ræða. Þessu til stuðnings vísaði skattaðilinn 

til þess að mál þetta hafi staðið yfir mjög lengi, varðað mikla hagsmuni auk þess sem 

starfsmenn skattstjóra hefðu ítrekað haft afskipti af skattaðila með skýrslutökum bæði hérlendis 

og erlendis. Niðurstaða yfirskattanefndar var sú að þar sem sú athugun skattstjóra, og 

endurákvörðun hans á opinberum gjöldum kæranda hafi eingöngu varðað réttmæti tilgreinds 

frádráttar í skattskilum kæra tiltekin ár hafi skattstjóri, af þeim sökum, ekki verið talinn hafa 

með aðgerðum sínum, farið út fyrir verkahring skatteftirlits og þannig hefði í raun verið um 

skattrannsókn að ræða líkt og kærandinn hélt fram.  

 

Af þessum úrskurði verður ráðið að ekki er nóg að málið sé umfangsmikið, tímafrekt og 

flókið þar sem afla verður upplýsinga frá innlendum sem erlendum aðilum þannig að um 

skattrannsóknarmál geti verið að ræða. Þarna var einungis um að ræða könnun á réttmæti 

frádráttar í skattskilum og því var ekki talið að skattstjóri hefði farið út fyrir valdsvið sitt í 

þessu máli. 

Eins og nú hefur verið fjallað um skiptir miklu máli hvort um skatteftirlit eða 

skattrannsókn er að ræða þar sem réttarstaða skattaðila er gerólík eftir því hvort skattskil 

viðkomandi eru til skoðunar hjá ríkisskattstjóra, þ.e. undir skatteftirliti, eða hvort viðkomandi 

er undir skattrannsókn hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins.  
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Þau mál sem rakin eru hér að framan bera það með sér að túlka beri verksvið skatteftirlits 

með varfærni og fremur þröngt gagnvart skattrannsóknum þannig að vafatilfelli verði talin 

falla undir skattrannsóknir. Við fyrstu sýn kann þessi túlkun að virðast meira íþyngjandi og 

ekki í samræmi við meðalhófsregluna. Þá verður að minnast þess að í þeim tilvikum sem um 

er að ræða skattrannsókn er skylt að gæta að ákvæðum sakamálalaga en með því er skattaðila 

fengin tiltekin réttarstaða með tilteknum réttindum sem ekki væru fyrir hendi ef um 

skatteftirlit væri að ræða. Nánar verður fjallað um þýðingu sakamálalaganna við framkvæmd 

skattrannsókna í kafla 4.5.1. 

 

3.4 Valdmörk lögreglu og skattrannsóknarstjóra ríkisins
125

 

Í 1. mgr. 52. gr. sml. er að finna svohljóðandi ákvæði: „Rannsókn sakamála er í höndum 

lögreglu nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum.“ Samkvæmt þessu er það lögreglan sem annast 

rannsókn sakamála nema löggjafinn hafi falið öðrum stjórnvöldum að rannsaka mál á 

tilteknum sviðum stjórnsýslunnar,
126

 sbr. t.d. 1. mgr. 103. gr. tsl. varðandi 

skattrannsóknarstjóra ríkisins.   

Í samræmi við almennar lögskýringaraðferðir ber að skýra frávik frá framangreindri 

meginreglu þröngt, sbr. t.d. Hrd. 21. febrúar 2002 (355/2001).
127

 Stjórnvöld verða því að 

virða framangreinda meginreglu með því að eftirláta lögreglunni að rannsaka ætlaða 

refsiverða háttsemi nema þeim hafi verið falið slíkt hlutverk með skýru lagaboði. Verði 

stjórnvöld þess vör í störfum sínum að refsivert brot hafi verið framið ber þeim að tilkynna 

lögreglu eða ákæranda um það, sbr. 3. mgr. 52. gr. sml. 

Sjaldnast leikur á því vafi hvar valdmörk milli lögreglu og annars stjórnvalds liggja þegar 

um er að ræða rannsókn sakamáls. Þó geta slík tilvik komið upp, sérstaklega þegar um fleiri 

en eitt brot er að ræða þar sem annar hlutinn lýtur rannsókn lögreglu og hinn hlutinn lýtur 

rannsókn tiltekins stjórnvalds, eins og áður hefur komið fram. Einnig kemur til álita hvernig 
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 Við ritun þessa kafla var að mestu stuðst við: Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 42-45. 
126

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 17. 
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 Atvik málsins voru þau að starfsmenn tollstjóra höfðu lagt hald á tiltekinn fjölda flaskna þar sem ástæða þótti 

til að kanna hvort innflutningur á þeim samræmdist ákvæðum áfengislaga, nr. 75/1998. Innflytjandi 

flasknanna hafði um árabil flutt inn sömu vöru í því skyni að selja til matargeðrar og hafði varan verið 

tollflokkuð sem sósur og efni til sósugerðar. Aðgerðir starfsmanna tollstjóra höfðu ekki byggst á því að 

innflytjandinn hefði brotið gegn ákvæðum tollalaga heldur snerust aðgerðirnar um það hvort umrædd 

innflutningsvara teldist vera áfengi í skilningi áfengislaga. Talið var að rannsóknarvald embættis tollstjóra 

hefði verið takmarkað við brot gegn tollalögum samkvæmt skýrum ákvæðum þeirra laga. Ætluð brot gegn 

áfengislögum skyldi vera í höndum lögreglu á grundvelli þágildandi laga um meðferð opinberra mála. 

Afskiptum tollgæslunnar hefði því verið lokið með tollafgreiðslu sendingarinnar og hefði rannsókn á ætluðu 

broti gegn áfengislögunum því átt að vera í höndum lögreglunnar. Embætti tollstjóra var því talið hafa farið 

út fyrir valdmörk sín með því að leggja hald á framangreindar flöskur, enda urðu aðgerðir embættisins ekki 

reistar á 3. mgr. 46. gr. tollalaga. 
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skuli leyst úr þeim tilvikum þegar um er að ræða rannsókn brots sem er á verksviði annars 

stjórnvalds en lögreglu, en vegna eðlis brotsins beri að vísa málinu til lögreglu þar sem 

hugsanlegt sé að höfðað verði sakamál fyrir dómi af hálfu ákæruvaldsins vegna umrædds 

brots. Þegar atvik eru með þessum hætti getur það gerst að lögregla ákveði að eigin 

frumkvæði að hefja rannsókn á broti sem verið hefur til rannsóknar hjá öðru stjórnvaldi. Í 

framkvæmd hefur reynt á valdmörk ríkislögreglustjóra annars vegar og skattrannsóknarstjóra 

ríkisins hins vegar, sbr.: 

 

Hrd. 8. september 2008 (21/2008) Í september 2003 sendi ríkislögreglustjóri 

skattrannsóknarstjóra ríkisins bréf þar sem greint var frá rannsókn efnahagsbrotadeildar 

ríkislögreglustjóra á meintum auðgunarbrotum nokkurra fyrirsvarsmanna tiltekins hlutafélags, 

þar sem talið var að m.a. hefðu verið framin skattalagabrot. Í framhaldinu tók 

skattrannsóknarstjóri ríkisins skattskil þriggja fyrirsvarsmanna hlutafélagsins til rannsóknar en 

vísaði í framhaldi þeirrar rannsóknar máli eins fyrirsvarsmannanna til ríkislögreglustjóra til 

rannsóknar. Máli annars hinna tveggja, A, lauk hins vegar af hálfu skattyfirvalda með 

endurákvörðun opinberra gjalda hans og með úrskurði yfirskattanefndar 21. mars 2007  

(62/2007)  þar sem honum var gerð sekt fyrir tiltekin skattalagabrot vegna tekjuársins 2000. 

Vegna áætlaðra skattalagabrota A, samkvæmt 262. gr. hgl., hafði ríkislögreglustjóri óskað eftir 

því, tæpu ári áður en úrskurður yfirskattanefndar lá fyrir, að skattrannsóknarstjóri ríkisins myndi 

afhenda tiltekin gögn, þ.á.m. leiðrétt skattframtöl A, vegna tekjuáranna 1998 og 1999. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins hafði hins vegar neitað að afhenta þau gögn  m.a. af þeirri ástæðu 

að lögregla hefði ekki heimild til að hefja rannsókn á ætluðum skattalagabrotum, ef sá sem í hlut 

ætti hefði gengist undir refsimeðferð hjá skattyfirvöldum, þ.e. sektarmeðferðina. 

Ríkislögreglustjóri reyndi áfram að fá umrædd gögn frá skattrannsóknarstjóra ríkisins en án 

árangurs. Því fór svo að ríkislögreglustjóri krafðist þess fyrir dómi að embættinu yrði heimiluð 

húsleit í húsnæði skattrannsóknarstjóra ríkisins til að leita og haldleggja öll gögn sem þar kynnu 

að vera vegna rannsóknar skattyfirvalda á skattskilum A vegna tekjuáranna 1998-2000 og 

meðferð málsins í framhaldi rannsóknarinnar. Héraðsdómur féllst á kröfu ríkislögreglustjóra og 

var sá úrskurður kærður til Hæstaréttar þar sem meirihluti dómenda staðfesti hinn kærða 

úrskurð. Í dóminum segir m.a. orðrétt: „Samkvæmt þessu er það meginregla að rannsókn 

opinberra mála sé í höndum lögreglu og að hún sé háð eftirliti og nánari fyrirmælum 

ríkissaksóknara. Í 1. mgr. 66. gr. laga nr. 19/1991 [nú 1. mgr. 52. gr. sml.] segir síðan að 

rannsókn opinberra mála sé í höndum lögreglu nema öðru vísi sé mælt fyrir í lögum. Á það 

meðal annars við um rannsókn mála sem varða skattalög, tollalög og samkeppnislög. Mæla lög 

um þessa málaflokka fyrir um rannsóknarskyldu stjórnvalda, sem hafa lögmæltu hlutverki að 

gegna við stjórn þeirra. Ástæða þessarar tilhögunar er einkum sú að viðkomandi stjórnvöld búa 

yfir sérþekkingu, sem rétt hefur þótt að nýta við þessi verkefni. Í 2. mgr. 66. gr. laga nr. 

19/1991[nú í 2. mgr. 52. gr. sml.] er kveðið á um að lögregla skuli hvenær sem þess sé þörf 

hefja rannsókn út af vitneskju eða grun um að refsivert brot hafi verið framið hvort sem henni 

hafi borist kæra eða ekki. Tekið er fram að ríkissaksóknari geti gefið fyrirmæli í þessum 

efnum.“ Í dóminum segir síðan að samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem voru í gildi 

þegar atvik áttu sér stað, beri embætti ríkislögreglustjóra m.a. að rannsaka alvarlegri brot, sem 

falla undir 262. gr. hgl. og að saksókn vegna þeirra brota heyri undir embættið. Í dóminum segir 

orðrétt: „Með tilhögun um rannsókn brota á ákveðnum sviðum er hins vegar ekki hróflað við 

því að sérstök stjórnvöld sem rannsaka brot eru jafnt sem lögregla háð eftirliti og nánari 

fyrirmælum ríkissaksóknara og annarra handhafa ákæruvalds eftir því sem við á. Verða ákvæði 

4. mgr. 110. gr. laga nr. 90/2003 því ekki skýrð þannig að þau girði fyrir að brot sæti opinberri 

rannsókn í öðrum tilvikum en þeim þegar sakborningur eða varnaraðili [skattrannsóknarstjóri 

ríkisins] vísa máli í þann farveg. Er þannig ekki unnt að líta svo á að lagaákvæði þessi feli í sér 

bann við því að lögregla hefji rannsókn á ætluðu skattalagabroti leiki grunur á að umfang 
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brotsins sé slíkt að varði við 262. gr. almennra hegningarlaga. Endanlegt mat um það hvort svo 

kunni að vera á ekki undir varnaraðila heldur handhafa rannsóknar- og ákæruvalds á 

viðkomandi sviði.“  

 

 Athygli er vakin á því að tveir dómarar skiluðu sératkvæði í málinu þar sem þeir vildu 

hafna kröfu ríkislögreglustjóra um húsleitarheimild í húsakynnum skattrannsóknarstjóra 

ríkisins. Niðurstaða þeirra var m.a. reist á því að ákvæði 4. mgr. 110. gr. tsl. yrði ekki skýrð á 

annan veg en svo að hafi skattrannsóknarstjóri ríkisins haft til rannsóknar tiltekið brot á 

skattalögum væri það á valdsviði hans en ekki lögreglunnar eða handhafa ákæruvalds að 

hlutast til um að fram færi lögreglurannsókn á málinu. Hér vildi minnihluti dómenda þannig 

játa skattrannsóknarstjóra ríkisins víðtækara vald en meirihluti dómendanna í þeim málum 

sem verið höfðu til meðferðar hjá embættinu. 

Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er það hlutverk ríkissaksóknara sem æðsta 

handhafa ákæruvalds, sbr. 1. mgr. 20. gr. sml., að skera úr um hvort málið skuli sæta rannsókn 

lögreglu eða annarra stjórnvalda ef um það leikur vafi. Verður það að teljast eðlilegt og í 

samræmi við 3. mgr. 21. gr. sakamálalaga.
128

 

 

3.5 Málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem gildi hafa við meðferð 

skattrannsóknarmála 

3.5.1 Almennt 

Eins og áður hefur komið fram gilda stjórnsýslulög og almennar reglur stjórnsýsluréttarins til 

fyllingar skattalögum þegar teknar eru skattaákvarðanir. Stjórnsýslulögin eru þó aðeins til 

fyllingar skattalögum þegar þau kveða ekki á um strangri málsmeðferð
129

 enda er  ákvæði 1. 

máls. 2. mgr. 2. gr. ssl. svohljóðandi: „Ákvæði annarra laga, sem hafa að geyma strangari 

málsmeðferðarreglur en lög þessi mæla fyrir um, halda gildi sínu [...]“ Í athugasemdum með 

2. gr. frumvarps þess er varð að stjórnsýslulögum kom fram að það hefði verið skref aftur á 

bak að afnema þau fjölmörgu ákvæði sem hefðu að geyma strangari reglur um málsmeðferð 

en stjórnsýslulögin. Ákvæði sem gerðu minni kröfur til stjórnvalda þokuðu fyrir ákvæðum 

stjórnsýslulaga og ef um almennt orðuð ákvæði væri að ræða bæri að skýra þau til samræmis 

við ákvæði stjórnsýslulaga.
130
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 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 44. 
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 Kristján Gunnar Valdimarsson: „Um málsmeðferðarreglur á skattstjórastigi“, bls. 350. Sjá hér til hliðsjónar 

ummæli í UA 24. september 2001 (2896/1999 og 2954/2000) þar sem umboðsmaður dró þá ályktun af 

ákvæðum  laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, og reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd 

skatteftirlits og skattrannsókna, að eftirlitsaðgerðir ríkisskattstjóra væru þáttur í stjórnsýslumáli í merkingu 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Tók hann fram að um meðferð slíkra mála giltu því stjórnsýslulög að því leyti 

sem lög nr. 75/1981 eða önnur ákvæði skattalaga gerðu ekki strangari kröfur til málsmeðferðarinnar.  
130

 Alþt. A-deild, 1992-93, bls. 3284. 
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3.5.2 Stjórnvaldsákvarðanir 

Hlutverk stjórnsýslunnar er að sjá um framkvæmd laga og ná fram þeim markmiðum sem 

stefnt hefur verið að með lagasetningu. Til að ná þessum markmiðum þarf oft að hafa áhrif á 

athafnir borgaranna og beina þeim inn á ákveðnar brautir og af verri vegum. Úrræði þau sem 

löggjafinn veitir stjórnvöldum til að hafa áhrif á athafnir borgaranna eru með ýmsum hætti. 

Ein þýðingamestu úrræðin hafa lengi verið sú heimild stjórnvalda að taka 

stjórnvaldsákvarðanir, sem fjallað er um í framangreindum kafla 2.3.2, en með þeim eru 

borgurunum ýmist fengin tiltekin réttindi eða lagðar eru á þá tilteknar skyldur. Þar sem 

stjórnvaldsákvarðanir geta haft mikil áhrif á réttindi og skyldur borgaranna skiptir miklu máli 

að vandað sé til verka þegar þær eru teknar og aðilum máls gefinn kostur á að gæta réttar síns 

í því ferli. Eins og áður sagði er eitt helsta markmið stjórnsýslulaga að gæta að réttaröryggi 

borgaranna þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir í málum þeirra. Er það m.a. gert með 

því að veita aðila máls færi á að gæta hagsmuna sinna, t.d. með því að koma sínum 

sjónarmiðum að og afhenda gögn til að upplýsa mál betur áður en ákvörðun er tekin í 

fyrirliggjandi máli.
131

  

Lögmætisreglan  er undirstöðuregla í íslenskri stjórnskipun og felur í sér að stjórnvöld eru 

bundin af lögum og að ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum og mega ekki 

vera í andstöðu við lög. Þá verða málefnaleg sjónarmið að liggja til grundvallar ákvörðunum 

stjórnvalda. Verður nú gerð nánari grein fyrir lögmætisreglunni og þeim málsmeðferðar-

reglum sem gilda við töku stjórnvaldsákvarðana. 

 

3.5.3 Lögmætisreglan og lögmætar væntingar 

Á sumum sviðum réttarins eru gerðar ríkar kröfur til skýrleika lagaheimilda. Gildir það m.a. á 

sviði skattaréttar sbr. 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar. Lögmætisreglan er talin með 

almennum efnisreglum stjórnsýslu- og skattaréttar en reglan hefur komið við sögu með 

beinum eða óbeinum hætti í fjölmörgum dómum á sviði skattaréttar.
132

 

Málsmeðferðarreglur tekjuskattslaganna er að finna í X. kafla laganna. Tilgangur máls-

meðferðarreglnanna er að tryggja lögmæti, réttaröryggi, jafnræði og fyrirsjáanleika svo 
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borgararnir geti áttað sig á réttindum sínum og skyldum, en réttaröryggi snýst m.a. um að 

borgarar geti staðreynt fyrirfram hver líkleg niðurstaða verður í tilteknu máli sem er til 

meðferðar hjá stjórnvöldum.
133

 Er það eins konar væntingaregla, en henni tengist öðrum 

þræði sú regla stjórnarskrárinnar að banna afturvirkni skattalaga sem segja má að sé til að 

tryggja að menn geti séð fyrirfram hver álagning verður. Það á því ekki að vera hægt að 

breyta forsendum álagningar eftir að skattskyld atvik hafa átt sér stað.  

 

3.5.4 Einstakar málsmeðferðarreglur 

Oft og tíðum taka skattyfirvöld íþyngjandi ákvarðanir og er því æskilegt, sérstaklega með 

tilliti til sjónarmiða varðandi réttaröryggi borgaranna, að gerðar séu strangar kröfur til 

málsmeðferðar innan skattkerfisins.
134

 Tilgangurinn með hinum ströngu kröfum sem gerðar 

eru til málsmeðferðar þegar um er að ræða íþyngjandi ákvarðanir er að vernda hagsmuni 

borgaranna í samskiptum þeirra við stjórnvöld,  en vönduð málsmeðferð eykur einnig líkur á 

því að efnislega rétt niðurstaða fáist og að ákvörðun sé tekin á grundvelli réttra upplýsinga og 

gagna. Með málsmeðferðarreglum skattalaga er einnig tilgangurinn að auka skilvirkni, þ.e. að 

mál dragist ekki úr hófi,
135

 sbr. einnig meginreglu stjórnsýsluréttar um málshraða sem lögfest 

hefur verið í 9. gr. stjórnsýslulaga. Þó hafa dómstólar og yfirskattanefnd játað skattyfirvöldum 

talsvert svigrúm þegar um flókin og umfangsmikil mál er að ræða. Sjá hér til hliðsjónar 

úrskurð yfirskattanefndar 27. september 2000 (404/2000) þar sem m.a. var deilt um hvort 

skattyfirvöld hefðu í því máli brotið gegn 9. gr. ssl., en í úrskurðinum segir m.a.: 

 

Með sérstöku tilliti til þess að hvorki verður talið að könnun gagnanna né málið hafi verið 

yfirgripsmikið og/eða tiltakanlega flókið verkefni verður að telja að þarna hafi orðið dráttur á 

meðferð málsins sem farið hafi í bága við almenna málshraðareglu 1. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993, enda hafa engar skýringar komið fram á þessum töfum af hálfu skattstjóra. 

 

Þykir þetta benda til þess að ef fyrirliggjandi mál hefði verið yfirgripsmikið og/eða flókið, 

hafði skattyfirvöldum verið játað meira svigrúm en þau höfðu lögum samkvæmt. Þótt það 

virðist ekki valda því að mál ómerkist getur það haft áhrif til þess að álag er fellt niður, sbr. 

framangreindan úrskurð. 

Almennt er talið uppfylla verði þrjú skilyrði svo stjórnvaldsákvörðun verði ógildanleg 

vegna brots gegn málsmeðferðarreglu. Í fyrsta lagi þarf að vera fyrir hendi réttarlegur 

annmarki á meðferð málsins. Í öðru lagi verður sá annmarki að vera verulegur. Í þriðja lagi 

getur verið að þrátt fyrir að um verulegan réttarlegan annmarka á stjórnvaldsákvörðun sé að 
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ræða verði ákvörðunin ekki ógild vegna sérstakra aðstæðna. Er þá verið að vísa til þess að það 

kann að hafa þýðingu hvort um íþyngjandi eða ívilnandi ákvörðun er að ræða eða jafnvel 

hvort málsaðilinn hafi farið eftir ákvörðuninni í góðri trú.
136

 

Helstu meginreglur sem gilda um málsmeðferð skattamála eru rannsóknarreglan, sbr. 10. 

gr. ssl., andmælareglan, sbr. 13. gr. ssl., málshraðaregla, sbr. 9. gr. stjórnsýslulaga, auk 

birtingarreglu og rökstuðningsreglu, en um þær tvær síðastnefndu er fjallað í V. kafla 

stjórnsýslulaga. Einnig má nefna meðalhófsreglu, sbr. 12. gr. ssl., og jafnræðisreglu, sbr. 11. 

gr. ssl.,
137

 en þessar reglur leggja annars vegar tilteknar skyldur á  borgarana og veita hins 

vegar borgurunum tiltekin réttindi. Þess ber þó að geta að oft getur reynst erfitt að ljúka 

afgreiðslu máls án þess að til togstreitu komi milli málshraðareglu 1. mgr. 9. gr. ssl. og 

rannsóknarreglu 10. gr. ssl. þar sem erfitt getur reynst að afgreiða tiltekið mál hratt en 

rannsaka þarf málið á viðhlítandi hátt áður en ákvörðun er tekin. Ófullnægjandi rannsókn á 

máli er ekki hægt að réttlæta með vísan til málshraðareglunnar jafnvel þótt sú regla kunni að 

leiða til þess að minni kröfur verði gerðar til rannsóknar tiltekins máls.
138

 

Nánar verður fjallað um málshraðaregluna í kafla 4.5.2.3 þar sem fjallað er um réttláta 

málsmeðferð við framkvæmd rannsókna skattrannsóknarstjóra ríkisins, en í þeim tilvikum er 

sérstaklega mikilvægt að mál sé afgreitt eins hratt og auðið er þar sem niðurstaðan kann að 

vera íþyngjandi fyrir skattaðilann. 

 

3.5.4.1 Rannsóknarregla 10. gr. stjórnsýslulaga og 94. og 1. mgr. 96. gr. tekjuskattslaga 

Eins og áður hefur komið fram kemur rannsóknarreglan fram í 10. gr. ssl. en auk þess kemur 

hún fram í 94. og 1. mgr. 96. gr. tsl.
139

 Þess ber þó að geta að fyrir álagningu sætir þessi regla 

þeirri takmörkun sem leiðir af 2. og 3. málsl. 1. mgr. 95. gr. tsl. Þar er kveðið á um að 

ríkisskattstjóra sé þó heimilt að leiðrétta augljósar reikningsskekkjur í framtali. Einnig er 

ríkisskattstjóra heimilt samkvæmt framangreindu ákvæði að leiðrétta tilteknar fjárhæðir 

einstakra liða framtals ef þeir eru í ósamræmi við gildandi lög svo og einstaka liði framtals ef 
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telja má að fyrir hendi séu óyggjandi upplýsingar. Í þessum tilvikum er ríkisskattstjóra því 

ekki skylt að gera skattaðila viðvart áður en tilteknar breytingar eru gerðar heldur nægir að 

skattaðila sé tilkynnt um þær breytingar sem gerðar hafa verið. Í 2. og 3. málsl. 1. mgr. 95. gr. 

er væntanlega gengið út frá því að rannsókn (upplýsingaöflun) sé óþörf, en þar sem um er að 

ræða undantekningu frá bæði rannsóknarreglunni og reglunni um andmælarétt  kemur á óvart 

hversu langt Hæstiréttur hefur gengið í túlkun sinni á því hvað rúmast geti innan 

framangreindra breytingaheimilda ríkisskattstjóra, sbr. t.d. Hrd. 1. október 1998 (85/1998).
140

 

Jafnvel þó að rannsóknarskylda kunni einna helst að felast í 1. mgr. 96. gr. tsl. hefur 

yfirskattanefnd talið 94. gr. tsl. ekki aðeins vera almenna heimild skattyfirvalda til að krefjast 

tiltekinna upplýsinga, heldur einnig hluta þeirra lagaákvæða sem fjallar um rannsóknarskyldu 

skattyfirvalda, sbr. úrskurð yfirskattanefndar 24. maí 2000 (203/2000).
141

  Segja má að tilvik 

sem þessi skarist við rannsóknarregluna og einnig andmælaregluna sem fjallað verður um í 

næsta kafla.  Í rannsóknarreglunni felst að upplýsa skuli mál nægilega áður en ákvörðun er 

tekin og er þessi regla því andstæð málsforræðisreglu í einkamálaréttarfari þar sem sú skylda 

hvílir á málsaðilum að upplýsa mál.
142

 Markmið reglunnar er að tryggja að 

stjórnvaldsákvarðanir verði bæði löglegar og réttar.
143

 Það fer eftir þeim réttarreglum sem við 

er að eiga hverju sinni hvaða upplýsinga stjórnvöldum ber  að afla vegna meðferðar máls og 

hvenær mál telst vera nægjanlega upplýst. Getur það meðal annars lotið að beinum laga-

skilyrðum sem þarf að uppfylla eða matskenndum atriðum sem hafa verulega þýðingu fyrir 

úrlausn málsins.
144

 Þegar nauðsynlegum upplýsingum og gögnum hefur verið aflað telst mál 

almennt nægjanlega upplýst sem leiðir til þess að hægt er að taka efnislega rétta ákvörðun í 

fyrirliggjandi máli.
145

 Það er því ekki hægt að setja fram almenna reglu um hvers konar 

rannsókn skal fara fram eða yfir hvaða upplýsingum stjórnvöld þurfa að búa áður en ákvörðun 

er tekin í fyrirliggjandi máli. Ef engar reglur er að finna á viðkomandi réttarsviði um hvaða 

upplýsinga stjórnvöldum beri að afla skera stjórnvöld sjálf úr um hvaða upplýsingar eru 

fullnægjandi og hvenær mál telst nægjanlega upplýst. Ef stjórnvaldsákvörðun hefur 

íþyngjandi áhrif á málsaðila getur verið ástæða til að rannsaka mál þeim mun betur. Í öðrum 
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tilvikum, þegar stjórnvaldsákvörðun hefur ekki jafn afgerandi þýðingu fyrir málsaðila, er 

hugsanlegt að hægt sé að gera minni kröfur til rannsóknarinnar.
146

 

Um afmörkun á því hvort fyrir liggi fullnægjandi upplýsingar má nefna að í 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum segir að nauðsynlegt sé að líta 

til þess hversu mikilvægt fyrirliggjandi mál er og hversu brýnt sé að taka skjóta ákvörðun í 

málinu. Þar er einnig tekið fram að þeim mun meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er 

verði að gera strangari kröfur til viðkomandi stjórnvalds um að það kanni hvort þær 

upplýsingar sem ákvörðunin er reist á  séu í reynd réttar.
147

 Varðandi þetta má m.a. benda á 

úrskurð yfirskattanefndar 24. mars 2004 (113/2004) er kærður var úrskurður ríkisskattstjóra 

um að fækka sjómannadögum viðkomandi skattaðila. Var hin kærða ákvörðun ríkisskattstjóra 

felld úr gildi og segir m.a. í úrskurði nefndarinnar:  

 

Verður að telja, miðað við atvik málsins og verklagsreglurnar, að skattstjóri hafi hvorki séð til 

þess að mál þetta væri nægjanlega upplýst, áður en hann tók hina umdeildu ákvörðun sína, og 

þannig vanrækt rannsóknarskyldu sína samkvæmt rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 né að ákvörðun skattstjóra hafi verið nægjanlega rökstudd með tilliti til þeirra atriða 

sem máli skiptu. 

 

Sjá einnig úrskurð yfirskattanefndar 26. febrúar 1997 (209/1997)  þar sem kærð var sú 

ákvörðun skattstjóra að lækka gjaldfæran bifreiðakostnað tiltekins skattaðila. Yfirskattanefnd 

taldi að skattstjóri hefði ekki verið bundinn af fyrirspurnar- og tilkynningarákvæðum 96. gr. 

þágildandi laga nr. 75/1981 en honum hefði hins vegar borið að rökstyðja ákvörðun sína og  

auk þess að sjá til þess samkvæmt almennri rannsóknarskyldu sinni að málið væri nægilega 

upplýst. Ómerkti yfirskattanefnd ákvörðun skattstjóra að því leyti með þessum orðum: 

 

Verður því ekki séð að skattstjóri hafi getað tekið afstöðu til hans án þess að sjá til þess fyrst að 

hann væri nægjanlega upplýstur til að svo mætti verða. Verður því að telja að skattstjóri hafi 

ekki sinnt lögmæltri rannsóknarskyldu sinni að því er snertir þennan gjaldalið áður en hann tók 

afstöðu til hans. Eins og málmeðferð skattstjóra var háttað og svo sem málið liggur fyrir 

yfirskattanefnd þykir verða að byggja á þessum gjaldalið óbreyttum, enda þótt skýringar 

kæranda gefi tilefni til nánari athugunar á gjaldaliðnum. 

 

Eins og áður hefur komið fram er markmið rannsóknarreglunnar að tryggja að tiltekin 

stjórnvaldsákvörðun verði hvort tveggja lögleg og rétt. Það er því mikilvægt að skattyfirvöld, 

sem og önnur stjórnvöld, gæti að reglunni í þeim málum sem þau hafa til rannsóknar. Það er 

bagalegt fyrir málsaðilann og viðkomandi stjórnvald ef ákvörðun verður talin ógild vegna 

þess annmarka að ekki var gætt nægilega að framangreindri reglu. Það liggur í hlutarins eðli 
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að skattaðili hefur þeirra hagsmuna að gæta að úr máli hans sé leyst hratt og vel þar sem það 

tekur í fyrsta lagi lengri tíma að fá niðurstöðu í mál sem tefst vegna annmarka á málsmeðferð 

auk þess sem það hefur í för með sér aukinn kostnað. Hið sama gildir fyrir viðkomandi 

stjórnvald, þ.e. dýrmætum tíma er illa varið þegar ágallar sem þessir verða á málsmeðferð 

með þeim afleiðingum að taka verður mál fyrir að nýju. 

Að lokum má velta því upp hvort málshraðaregla 1. mgr. 9. gr. ssl., sem nánar verður 

fjallað um í kafla 4.5.2.3, hafi einhverja þýðingu við afmörkun rannsóknarreglunnar við 

undirbúning skattamáls, en þess ber að geta að ófullnægjandi rannsókn verður aldrei réttlætt á 

grundvelli málshraðareglunnar.
148

 Skattaákvarðanir hafa fjárhagslega þýðingu sem þó eru 

ekki þess eðlis að þær verði að taka undir eins. Verður því ekki séð að málshraðaregla 

stjórnsýslulaga réttlæti neina tilslökun á kröfum til vandaðs undirbúnings og rannsókn áður en 

ákvörðun er tekin í fyrirliggjandi máli. Vegna mikilvægis á skilvirkni í stjórnsýslunni ber þó 

að vinna skattamál eins og önnur stjórnsýslumáls án óþarfa tafa þrátt fyrir að skattaðili kunni í 

einhverjum tilvikum að hafa hag af því að mál dragist á langinn.
149

 

Þegar brotið hefur verið í bága við rannsóknarregluna hefur Hæstiréttur ýmist beitt 

almennum eða sérstökum mælikvarða við mat á því hvort tiltekinn formannmarki á ákvörðun 

sé verulegur eða ekki. Horft er til grófleika brots og mikilvægi þeirra hagsmuna sem í húfi eru 

við þetta mat á formannmarka stjórnvaldsákvörðunar.
150

 

 

3.5.4.2 Andmælaréttur 

Í stjórnsýslulögum, nánar tiltekið í 13. gr. laganna, er lögfest sú regla að aðili máls skuli eiga 

kost á því að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í málinu, en með þessu er 

aðila máls veitt tækifæri á að gæta hagsmuna sinna og stuðla almennt að því að mál sé 

nægilega upplýst þegar ákvörðun er tekin.
151

 Fyrir gildistöku stjórnsýslulaganna gilti engin 

almenn andmælaregla í opinberri stjórnsýslu þegar stjórnvaldsákvarðanir voru teknar en þó 

hefur um langa hríð verið í gildi slík regla á tilteknum sviðum réttarins, þ.á.m. á sviði 

skattaréttar.
152

 Þessi regla er mikilvæg fyrir skattaðila þar sem stjórnsýsluákvarðanir á sviði 

skattaréttar eru oft íþyngjandi og varða mikla hagsmuni, en talsvert hefur reynt á þessa reglu í 

skattframkvæmd, sbr. t.d.: 
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Hrd. 28. september 2000 (124/2000) Í máli þessu var fjallað um samspil málsmeðferðarreglna 

skattalaga og stjórnsýslulaga en í málinu var m.a. deilt um skattalega meðferð dagpeninga 

tiltekins skattaðila. Í dóminum sagði orðrétt: „Skattamál áfrýjanda hlaut síðan, eins og að 

framan er lýst, sérstaka meðferð í samræmi við 4. mgr. 96. gr. sömu laga. Er ekki annað fram 

komið en að þessi meðferð hafi farið að skattalögum og verið í fullu samræmi við ákvæði 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993, sem horfa ber á til fyllingar meðferðarreglum skattalaga. Mál 

áfrýjanda var þannig rannsakað sérstaklega og honum gefinn kostur á að koma að 

athugasemdum sínum.” [Leturbreyting höf.]. 

 

Sjá einnig: 

 

Úrskurður yfirskattanefndar 30. janúar 1998 (90/1998) Í þessu máli hafði skattstjóri fært 

kæranda til tekna í skattframtali ætlaðan hagnað af bifreiðaviðskiptum. Yfirskattanefnd féllst á 

þau rök kæranda að skattstjóra hefði borið að sjá til þess að málið væri betur upplýst, m.a. með 

því að krefja kæranda um uppgjör og útreikning söluhagnaðar bifreiða, áður en hann boðaði 

kæranda hina umdeildu tekjufærslu, og gerði sundurliðaða grein fyrir fjárhæð ætlaðs skattskylds 

söluhagnaðar, enda öðruvísi væri kæranda ekki tryggður fullnægjandi andmælaréttur. Voru 

breytingar skattstjóra m.a. af þeim sökum felldar úr gildi. 

 

Andmælarétturinn er því mikilvægur við töku allra ákvarðana í skattamálum og brot gegn 

reglunni getur varðað ógildingu stjórnvaldsákvörðunarinnar ef um er að ræða verulega 

annmarka á málsmeðferð af þessum sökum. Vísað er til fyrri umfjöllunar í kafla 3.5.4 þar sem 

rakin eru þau þrjú skilyrði sem verða að vera fyrir hendi svo stjórnvaldsákvörðun verði ógild 

vegna brots á málsmeðferðarreglu. 

 

3.5.4.3 Reglur V. kafla stjórnsýslulaga um birtingu stjórnvaldsákvarðana og skyldu til að 

veita rökstuðning 

Í V. kafla ssl. er fjallað um birtingu stjórnvaldsákvarðana, leiðbeiningar sem stjórnvaldi ber að 

veita við birtingu slíkrar ákvörðunar og loks er fjallað um rökstuðning stjórnvaldsákvarðana. 

1. mgr. 20. gr. ssl. er kveðið á um birtingarregluna. Í henni felst að eftir að stjórnvald 

hefur tekið ákvörðun í tilteknu máli skal tilkynna málsaðila um hana, en vitneskja málsaðila 

um efni stjórnvaldsákvörðunar er forsenda þess að hann eigi möguleika á því að taka afstöðu 

til ákvörðunarinnar og haga ráðstöfunum sínum í samræmi við hana,
153

 s.s. að nýta sér 

andmælarétt í þeirri viðleitni að gæta réttar síns.  

Út frá sjónarmiðum um réttaröryggi og traust almennings á stjórnsýslunni verður að telja 

mikilvægt að stjórnvaldsákvörðunum fylgi rökstuðningur,
154

 sérstaklega þeim sem eru 

íþyngjandi eða varða mikla hagsmuni. Það á m.a. almennt við um ákvarðanir skattyfirvalda. 

Það sem mælir með því að rökstuðningur fylgi ákvörðun er að það er almennt talið auka líkur 
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á því að ákvarðanir verði réttar ef stjórnvöld eru knúin til þess að vanda undirbúning og 

málsmeðferð þegar taka skal ákvörðun og því er leyst úr máli á málefnalegan hátt. Þegar 

rökstuðningur fylgir stjórnvaldsákvörðun eykur það líkur á því að málsaðili skilji niðurstöðu 

málsins og geti staðreynt að ákvörðunin sé í samræmi við lög. Þannig kann rökstuðningur 

stjórnvaldsákvörðunar að leiða til þess að málsaðili sætti sig við ákvörðunina jafnvel þó að 

hún sé honum óhagstæð.
155

 Sjá hér til hliðsjónar framangreindan úrskurð yfirskattanefndar 

26. febrúar 1997  (209/1997) þar sem yfirskattanefnd vísaði m.a. til þess að skattstjóra  hefði 

borið að rökstyðja kæruúrskurð sinn auk þess að sinna rannsóknarskyldu sinni.   

 

3.5.4.4 Leiðbeiningarskylda 

Á skattyfirvöldum hvílir einnig leiðbeiningarskylda, sbr. 7. gr. ssl., en hér um að ræða 

réttarsvið sem einkennist af því að oft taka skattyfirvöld íþyngjandi ákvarðanir
156

 og því er 

nauðsynlegt að borgarar fái allar þær upplýsingar og leiðbeiningar sem nauðsynlegar eru svo 

þeir fái gætt réttar síns eins vel og unnt er. Yfirleitt þurfa stjórnvöld að leiðbeina aðilum um 

þær réttarreglur sem á reynir í hlutaðeigandi máli, m.a. hvernig meðferð slík mál fá að jafnaði, 

hvaða gögn aðili þarf að leggja fram, hversu langan tíma tekur að ljúka afgreiðslu o.s.frv.
157

 

Óhætt er að ætla að mikið reyni á þessar reglur við meðferð mála hjá skattyfirvöldum þar sem 

hagsmunirnir eru oft miklir og regluverkið flókið. 

Í ákvæði 1. mgr. 7. gr. ssl. segir að veita beri nauðsynlegar leiðbeiningar, en með því er 

þó ekki átt við skyldu til að veita umfangsmikla eða sérfræðilega ráðgjöf.
158

 Ef mál varðar 

verulega hagsmuni getur skattaðili hins vegar óskað eftir því við ríkisskattstjóra að hann gefi 

bindandi álit, sbr. lög nr. 91/1998, um bindandi álit í skattamálum. Beiðni um bindandi álit 

getur verið vegna tilvika sem snerta álagningu skatta og gjalda, þau eru á valdsviði 

ríkisskattstjóra og falla undir úrskurðarvald yfirskattanefndar. Beiðnin verður þó að vera 

vegna fyrirhugaðra ráðstafana því að ekki er heimilt að óska eftir bindandi áliti um skattalegar 

ráðstafanir sem þegar hafa verið framkvæmdar, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 91/1998, um 

bindandi álit í skattamálum. 

Það leiðir af eðli skattareglna og þeirra miklu krafna sem gerðar eru um lagalegan 

grundvöll þeirra að mikilvægt er að reglur sem þýðingu hafa við skattákvarðanir séu birtar og 
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aðgengilegar almenningi. Það má velta því upp hvort skylda hvíli á ríkisskattstjóra að birta 

allan reglugrundvöll ákvarðana sinna samkvæmt 1. mgr. 101. gr. tsl., en ákvæðið virðist 

ganga út frá því að ekki séu birtar allar framkvæmdar- og starfsreglur. Það má e.t.v. gagnrýna 

að verklagsreglur ríkisskattstjóra hafi ekki verið birtar þar sem þær hafa oft mikla þýðingu í 

úrskurðum yfirskattanefndar, sbr. úrskurð yfirskattanefndar 28. maí 1008 (107/2008) þar sem 

kröfum skattaðila var hafnað m.a. með vísan til verklagsreglna ríkisskattstjóra. Í úrskurðinum 

segir orðrétt:  

 

Með vísan til ótvíræðs orðalags 14. gr. og 6. mgr. 15. gr. laga nr. 90/2003, sbr. áður 13. gr. og 6. 

mgr. 14. gr. laga nr. 75/1981, sem telja verður að endurspegli tilganginn með beitingu umrædds 

álags og eiga efnislega samstöðu, sbr. og greinda verklagsreglu ríkisskattstjóra, sem þannig 

þykir vera í samræmi við lagaákvæðin, verður ekki fallist á túlkun þá um beitingu álagsins sem 

fram hefur komið af hálfu kæranda í málinu. Er kröfu kæranda að því er varðar álagsbeitingu og 

álagsútreikning, því hafnað. 

 

Sjá einnig úrskurð yfirskattanefndar 24. mars 2004 (113/2004)  þar sem einnig var vísað 

til verklagsreglna ríkisskattstjóra. Í úrskurðinum segir orðrétt: 

 

Eins og aðstæðum var háttað í tilviki kæranda, sbr. og framlögð gögn af hálfu kæranda, og með 

vísan til greindra verklagsreglna ríkisskattstjóra gátu forsendur skattstjóra ekki staðist. Verður 

að telja, miðað við atvik málsins og verklagsreglurnar, að skattstjóri hafi hvorki séð til þess að 

mál þetta væri nægjanlega upplýst, áður en hann tók hina umdeildu ákvörðun sína, og þannig 

vanrækt rannsóknarskyldu sína samkvæmt rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

né að ákvörðun skattstjóra hafi verið nægjanlega rökstudd með tilliti til þeirra atriða sem máli 

skiptu, sbr. sérstaklega umræddar verklagsreglur, sbr. 4. málsl. 1. mgr. 99. gr. laga nr. 75/1981 

og 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
159 

 

 

Hvort sem niðurstaða yfirskattanefndar fellur skattaðila í hag eða ekki er ljóst að þýðing 

þessara reglna skiptir máli við úrlausn mála verður að teljast eðlilegt að þessar reglur séu 

birtar, sérstaklega með vísan til framangreindrar umfjöllunar um réttaröryggi skattaðila. Sjá 

einnig UA 7. apríl 2000 (2542/2000) þar sem umboðsmaður tók til athugunar að eigin 

frumkvæði hvaða háttur væri hafður á við birtingu almennra verklagsreglna og fyrirmæla 

ríkisskattstjóra sem varða túlkun eða skýringu skattalaga eða hafa með öðrum hætti þýðingu 

við framkvæmd skattalaga. Í álitinu segir m.a.: 

 

Eins og rakið er í kafla III. 1. í áliti þessu geta verklagsreglur og fyrirmæli sem ríkisskattstjóri 

setur [...], haft vissa þýðingu fyrir réttarstöðu skattaðila þrátt fyrir að slíkar reglur séu almennt 

ekki bindandi fyrir hann. Þá er ljóst að téð fyrirmæli geta að öðru leyti verið til mikilsverðrar 

skýringar og upplýsingar um skattframkvæmd og túlkun skattalaga fyrir skattaðila og þá sem 

veita ráðgjöf og aðra þjónustu á þessu sviði, svo sem endurskoðendur og lögmenn. Að mínum 

dómi er því brýnt að reglur og fyrirmæli, sem ríkisskattstjóri setur skattstjórum á 
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framangreindum grundvelli og varða túlkun eða skýringu skattalaga eða hafa með öðrum hætti 

þýðingu við framkvæmd þeirra, séu birtar og með þeim hætti gerðar aðgengilegar almenningi. 

Tel ég mikilvægt að almenningur eigi þess kost að kynna sér reglur ríkisskattstjóra án teljandi 

fyrirhafnar enda er slíkt til þess fallið að auka á aðhald með starfsemi skattyfirvalda og þjóna 

þeim megintilgangi umræddrar reglusetningar að tryggja samræmi og jafnræði í stjórnsýslu. 

Tilefni er til að benda á í þessu sambandi að sjónarmið um fyrirsjáanleika um skattalegar 

afleiðingar  ráðstafana hafa hlotið ríkari hljómgrunn í löggjöf síðustu ára, sbr. einkum lög nr. 

91/1998, um bindandi álit í skattamálum. [...] Er m.a. mælt fyrir um í 8. gr. laga þessara að 

ríkisskattstjóri skuli birta ákvarðanir og niðurstöður sem fram koma í álitum samkvæmt 

lögunum að því leyti sem þær hafa almenna þýðingu. 

 

Eðli máls samkvæmt verða þær leiðbeiningar og upplýsingar sem stjórnvöld veita aðilum 

að vera réttar svo að leiðbeiningarskyldu sé fullnægt. Má í þessu sambandi benda á úrskurð 

yfirskattanefndar 4. desember 2002 (443/2002) þar sem um var að ræða tilvik þar sem 

skattstjóri hafði veitt rangar leiðbeiningar um kæruheimild í kæruúrskurði sínum og var kæran 

því send til skattstjóra til uppkvaðningar nýs kæruúrskurðar.  

Eins og nú hefur verið rakið er ljóst að leiðbeiningarskylda stjórnvalda er mikilvæg þó að 

með henni sé ekki átt við skyldu stjórnvalds til að veita tiltekna sérfræðiráðgjöf. Á 

ríkisskattstjóra hvílir ekki sú skylda að gefa út bindandi álit nema þess sé sérstaklega óskað 

enda fellur bindandi álit ekki undir þá skyldu sem í leiðbeiningarskyldunni felst. Hins vegar 

verður að telja, með vísun til hagsmuna skattaðila og tiltekinna framangreindra úrskurða, að 

þær verklagsreglur sem embættið setur sjálfu sér hafa þýðingu í úrskurðum yfirskattanefndar, 

eins og fram kemur í tilteknum framangreindum úrskurðum. Ekki má heldur líta framhjá 

þeirri staðreynd að umboðsmaður hefur látið sig þetta álitefni varða og gerði hann 

athugasemdir um þetta fyrirkomulag, þ.e. að þessar reglur séu eigi birtar og aðgengilegar 

almenningi.  

 

3.5.4.5 Jafnræði og meðalhóf 

Að lokum ber að nefna 11. gr. og 12. gr. ssl. sem kveða á um jafnræði og meðalhóf. Í fyrri  

reglunni er byggt á hinni óskráðu grundvallarreglu stjórnsýsluréttarins um jafnrétti borgaranna 

og gildir hún þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um réttindi og skyldur borgaranna, sbr. 2. mgr. 

greinarinnar.
160

 Í dómaframkvæmd á sviði skattaréttar hefur mótast sú lögskýringarregla að 

almennt beri að túlka þröngt þau ákvæði skattalaga er veita undanþágu frá skattgreiðslu, sbr. 

fyrri umfjöllun í framangreindum kafla 2.2. Að baki þeirri reglu eru einkum þau rök að 

álagning skatta er almennt bundin við jafnræðisreglu í þeim skilningi að þeir sem eins er ástatt 

um í skattalegu tilliti, skuli greiða þá skatta og önnur opinber gjöld sem lögboðin eru. Þegar 

löggjafinn mælir fyrir um undanþágur frá greiðslu skatta í einstökum tilfellum er í raun verið 
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að víkja frá meginreglu um jafnræði borgaranna sem þeim er tryggð í 65. gr. stjórnarskránni 

og 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og verður því að skýra öll undanþágu ákvæði af þessu 

tagi þröngt.
161

 Sjá til hliðsjónar Hrd. 28. janúar 2009 (143/2009) þar sem vísað var í 

héraðsdómi til sjónarmiða um jafnræði gjaldenda og að almennt bæri að skýra allar 

undantekningarreglur skattalaga þröngt. Það eru því ekki aðeins skattaðilar sem geta byggt á 

hinni almennu jafnræðisreglu heldur einnig hið opinbera sem verður að gæta þess að hinar 

margvíslegu takmarkanir sem lagðar eru á eignir fólks í tengslum við skattheimtu séu 

almennar og leggist jafnt á skattgreiðendur. Þegar um er að ræða undanþágu frá 

skattgreiðslum ber að jafnaði að túlka þau ákvæði með þrengjandi lögskýringu þar sem það 

sjónarmið liggur til grundvallar að öllum beri að standa skil á sköttum.
162

 Í þessu sambandi er 

það grundvallaratriði að jafnræðis sé gætt á milli borgaranna en ef löggjafinn kýs að mæla 

fyrir um undanþágur frá skattgreiðslum verði þær að vera skýrar og ótvíræðar,
163

 sbr. 

sératkvæði tveggja dómara í  Hrd. 20. desember 1994 (489/1991) þar sem talið var að hafna 

bæri kröfu aðila til réttar á sjómannaafslætti með svofelldum forsendum: 

 

Undanþágur í lögum frá almennri skattskyldu fela í eðli sínu í sér mismunun skattborgara. Með 

skírskotun til grundvallarreglna um jafnræði verða sérhverjar ívilnanir eða skattundanþágur að 

vera byggðar á efnislegum rökum, og ber að skýra þær þröngt. Við þá skýringu er 

óhjákvæmilegt að hafa sem ríkasta hliðsjón af forsögu undanþáguákvæða í löggjöfinni. 

 

Sjá einnig sératkvæði eins dómara í Hrd. 2. desember 2004 (465/2004) þar sem deilt var 

um álagningu erfðafjárskatts. Þar segir orðrétt: 

 

Ljóst er þó að það getur ekki hafa verið ætlun löggjafans að leggja ekki erfðafjárskatt á þau 

dánarbú og gátu arfþegar í þessum búum ekki vænst þess. Samkvæmt 65. gr. stjórnarskrár skulu 

allir vera jafnir fyrir lögum. Jafnframt er það grundvallarregla að löggjöf um skatta verður að 

skipa samkvæmt almennum málefnalegum mælikvarða. Skattar verða því að ná jafnt til allra 

þeirra sem eins stendur á um og skattskylda þeirra getur ekki fallið niður aðeins vegna þess að 

þeir ljúka ekki skiptum fyrir ákveðinn tíma. Skatta má ekki leggja á, breyta né af taka nema með 

lögum samkvæmt 40. gr. stjórnarskrárinnar. Verða slík lagaákvæði að vera ótvíræð. 

 

Þó skal ekki ganga svo langt á grundvelli framangreindrar reglu um jafnræði að aðilum 

séu fengin tiltekin réttindi einfaldlega vegna þess að sambærilegt mál fékk úrlausn sem 

byggði á mistökum, sbr. úrskurð yfirskattanefndar 12. júlí 2006 (206/2006). Í máli þessu var 

það ákvörðun skattstjóra að hafna frádrætti iðgjalds til lífeyrissjóðs þar sem ekki voru uppfyllt 

skilyrði 5. mgr. 30. gr. tsl. um að iðgjöldin væru greidd reglulega. Kærandinn bar við 

jafnræðisreglu og sagði að frádráttur hefði verið heimilaður í öðrum málum þrátt fyrir 
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framangreint skilyrði. Yfirskattanefnd féllst ekki á málsástæður kærandans og segir orðrétt í 

úrskurðinum: 

 

Þá er ástæða til að taka fram, vegna tilvísana umboðsmanns kæranda til jafnræðisreglu í kæru til 

yfirskattanefndar og þess að ekki hafi verið hróflað við tilfærðum frádrætti vegna 

lífeyrissjóðsiðgjalda í tilviki aðila sem eins sé ástatt um og kæranda, að við túlkun 

jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar, sem lögfest hefur verið með 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, 

er viðurkennt að hún veiti aðilum almennt ekki tilkall til neins þess sem ekki samrýmist lögum. 

Misbrestur sem verða kann á framkvæmd stjórnvalds á tiltekinni réttarreglu gagnvart einstökum 

aðilum leiðir ekki til þess að aðrir aðilar geti almennt krafist þess í skjóli jafnræðisreglu að 

stjórnvald haldi áfram meintu athafnaleysi og hagi sér svo gagnvart þeim. Verður krafa kæranda 

því ekki tekin til greina á þeim grundvelli að jafnræðisregla stjórnsýsluréttar hafi ekki verið virt 

í tilviki hans. [Leturbreyting höf.]. 

 

Seinni reglan, meðalhófsregla 12. gr. ssl., er svo hljóðandi: „Stjórnvald skal því aðeins 

taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með 

öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.“ 

Þessi regla er ekki algild frekar en framangreind jafnræðisregla, þ.e. hún leiðir ekki afdráttar-

laust til niðurstöðu í einstökum tilvikum heldur gefur hún til kynna ákveðin sjónarmið sem 

ber að beita við skýringu reglna svo og við úrlausn mála á einstökum sviðum.
164

 Eins og áður 

hefur komið fram eru ákvarðanir skattyfirvalda oft íþyngjandi fyrir skattaðila og skiptir því 

miklu að gætt sé meðalhófs við val á leiðum til úrlausnar máls.  

Brot gegn meðalhófsreglunni varða ekki einungis ógildingu ákvörðunarinnar heldur kann 

einnig að skapast bótaskylda hins opinbera í þeim tilvikum sem málsaðili hefur orðið fyrir 

tjóni vegna brots á meðalhófsreglunni. Í Hrd. 17. mars 1994 (136/1994) var fyritæki þannig 

talið eiga rétt á bótum þegar rekstur þess var fyrirvaralaust stöðvaður án þess að því væri áður 

tilkynnt um hina fyrirhuguðu aðgerð og veitt færi á að koma í veg fyrir hana með greiðslu 

umkrafðrar skuldar.
165

 

Af framansögðu má draga þá ályktun að stjórnsýslulögin hafi mikla þýðingu við meðferð 

þeirra mála sem skattyfirvöld fjalla um og taka ákvarðanir um, þar sem oft er um mikla 

hagsmuni að ræða fyrir skattaðila. Rannsaka ber mál nægilega auk þess sem veita ber 

málsaðila færi á að koma að sínum sjónarmiðum að svo rétt niðurstaða fáist í fyrirliggjandi 

máli. Stjórnvöld skulu veita málsaðilum nauðsynlegar en jafnframt réttar leiðbeiningar en þó 

hvílir ekki sú skylda á stjórnvöldum, samkvæmt 7. gr. ssl., að veita sérfræðiráðgjöf. Jafnræðis 

skal gætt í meðferð stjórnsýslumála en þó verður ekki gengið svo langt að veita málsaðilum 

tiltekin réttindi sem veitt hafa verið í sambærilegum málum ef þau mál byggja á misskilningi.   
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Nánar verður fjallað um meðalhófsregluna og málshraðaregluna í kafla 4 þar sem fjallað er 

um framkvæmd skattrannsóknarstjóra ríkisins á ætluðum skattalagabrotum. 

 

4 Framkvæmd rannsóknar hjá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins og 

ferill máls 

4.1 Almennt 

Eins og áður hefur komið fram fer rannsókn skattsvikamála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 

fram í samræmi við lög sem um embættið gilda, þ.e. 103. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, 

27. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, 26. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, 16. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, 88. gr. 

laga nr. 3/2006, um ársreikninga, og 41. gr. laga nr. 145/1994, um bókhald, með áorðnum 

breytingum, og reglugerð nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna.  

Reglugerð nr. 373/2001 hefur að geyma ítarleg ákvæði um hvernig standa skuli að 

rannsókn mála, þ.m.t. að gagna- og upplýsingaöflun, hvernig haga skuli skýrslutökum o.fl. Þá 

er í sömu reglugerð fjallað um hvernig staðið skuli að refsimeðferð og á hverju ákvörðun skuli 

byggð.  

Þá eru í gildi sérstakar verklagsreglur um afmarkaðri efni. Þegar rannsókn beinist að 

tölvugögnum sem geta haft að geyma persónulega tölvupósta eða bréf er t.d. stuðst við 

sjónarmið sem Persónuvernd hefur bent á:  

 

Hérd. Rvk. 18. desember 2003 (R-403/2003) sem Hæstiréttur staðfesti  sbr. Hrd. 19. janúar  

2004 (487/2003). Í málinu var þess krafist að skattrannsóknarstjóra ríkisins yrði gert skylt að 

afhenda  einkahlutafélagi, sem til rannsóknar var, og framkvæmdastjóra félagsins öll afrit af 

þeim tölvupóstsamskiptum sem lagt hafði verið hald á við rannsókn á bókhaldi og skattskilum 

félagsins. Umrædd gögn vörðuðu m.a. einkamálefni framkvæmdastjórans og annarra aðila sem 

framkvæmdastjórinn starfaði fyrir en voru óviðkomandi félaginu. Niðurstaðan var sú með vísan 

til 2. mgr. 94. gr. tsl., 3. mgr. 38.gr. vskl. og 2. mgr. 25. gr. stgrl. að skattrannsóknarstjóra 

ríkisins hefði verið heimilt að krefjast umræddra gagna og afrita þau í þeim tilgangi að rannsaka 

hvaða gögn vörðuðu rekstur félagsins  og hvaða þýðingu þau höfðu við rannsókn málsins. Var 

ekki fallist á að umræddar aðgerðir skattrannsóknarstjóra ríkisins hefðu farið í bága við ákvæði 

71. gr. stjskr., líkt og haldið hafði verið fram. Talið var að hagsmunir félagsins og 

framkvæmdastjórans hefðu verið nægilega tryggðir við framkvæmd rannsóknarinnar á 

umræddum gögnum. Í úrskurði Héraðsdóms er beinlínis tekið fram að skattrannsóknarstjóri 

ríkisins hafi mótað viðmiðunarreglur, sem settar hafi verið í samráði við Persónuvernd, um 

hvernig skuli fara með einkagögn sem renni saman við gögn rekstraraðila. Þá er einnig tekið 

fram að grundvöllur þeirra viðmiðanareglna sé sá að tölvupóstur, sem lagt er hald á í starfsstöð 

fyrirtækis, sé aðeins skoðaður ef uppfyllt eru skilyrði um að viðkomandi einstaklingi sé tilkynnt 

skriflega um að til standi að skoða umrædd tölvugögn, honum sé gefinn kostur á að tilgreina þau 

gögn sem kunna að vera einkamál og að honum sé gefinn kostur á að vera viðstaddur þegar 

umrædd tölvugögn eru skoðuð en um þetta sagði m.a. í dóminum: „Viðmiðunarreglur þessar 

beri skýrlega með sér að vera varúðarreglur þannig að ekki sé verið að skoða augljós einkagögn 

svo sem samskipti við maka, börn, ættingja, félagsstarf, áhugamál og önnur gögn sem beri með 
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sér að vera einkalegs eðlis. Þannig sé tryggt að óviðkomandi gögn sæti ekki athugun. Reglurnar 

eigi við um könnunina, sem hér um ræði, en sóknaraðila Y verði gefinn kostur á að vera 

viðstödd þegar tölvupósturinn verði opnaður. Engin ástæða væri til að óttast að brotið yrði gegn 

friðhelgi hennar eða vegna lögskipta hennar við aðra en þá sem rannsóknin beindist að.” 

 

Þann 7. desember 2010 tók stjórn Persónuverndar ákvörðun í máli nr. 2010/1092 er 

varðaði fyrirspurn embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins varðandi skoðun tölvupósta í 

tengslum við rannsóknir á skattalagabrotum vegna 9. gr. reglna nr. 836/2006, um rafræna 

vöktun, sem sett var á grundvelli 5. mgr. 37. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Í bréfi skattarannsóknarstjóra ríkisins til Persónuverndar þann 

25. nóvember 2010 segir orðrétt: 

 

Afritun tölvupósta við húsleitir er ein þeirra rannsóknaraðgerða sem skattrannsóknarstjóri 

ríkisins beitir við rannsókn mála. Í framkvæmd reynast þar oft vera upplýsingar sem gegna 

lykilhlutverki við að upplýsa brot. Við skoðun tölvupósta í framhaldi af húsleit hefur sú 

meginregla verið viðhöfð að áður en slík skoðun fer fram er viðkomandi gefinn kostur á að vera 

viðstaddur hana og gera eftir atvikum athugasemdir við skoðun einstakra tölvupósta. 

[...] 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur því hug á að breyta ofangreindu fyrirkomulagi, svo fremi 

Persónuvernd sjái því ekkert til fyrirstöðu, með því að haldlagðir tölvupóstar sæti skoðun hjá 

embættinu eins og hver önnur gögn sem haldlögð eru, þ.e. án viðveru sakbornings eða verjenda 

hans. Er það sama fyrirkomulag og viðhaft er við skoðun slíkra gagna hjá lögreglu. Eftir sem 

áður eru óbreyttar þær reglur embættisins að tölvupóstar er bersýnilega varða einkahagsmuni 

verða ekki skoðaðir, sbr. bréf embættisins til Persónuverndar, dags. 12. apríl 2002. Haldlögð 

tölvugögn verða geymd og skoðuð í sérstöku rými hjá embættinu sem er læst og með 

aðgagnskóða. Þannig er aðgangur að því rými takmarkaður og öll umferð skráð. Þá er ástæða til 

að árétta að starfsmenn skattrannsóknarstjóra eru bundnir ríkri þagnarskyldu, sbr. 117. gr. laga 

nr. 90/2003, um tekjuskatt. 

 

Í svari Persónverndar segir m.a.: 

 

Í framangreindu ákvæði kemur því fram að við rannsóknaraðgerðir skattrannsóknarstjóra 

ríkisins skuli gætt ákvæða laga um meðferð sakamála eftir því sem við getur átt, einkum 

varðandi réttarstöðu grunaðra manna á rannsóknarstigi. Af því leiðir að í raun má, að mati 

Persónuverndar, líta á rannsókn skattrannsóknarstjóra sem ígildi lögreglurannsóknar á þessu 

sviði. Er þá til skoðunar að hvaða marki lög nr. 77/2000, og þar með reglur sem settar hafa verið 

á grundvelli þeirra laga, taka til vinnslunnar. 

 

Niðurstaða Persónuverndar var því sú að líta bæri á rannsókn skattrannsóknarstjóra 

ríkisins sem ígildi lögreglurannsóknar á sviði skattamála og ættu því framangreindar reglur 

um rafræna vöktun ekki við þegar embættið skoðar tölvupósta við rannsókn á brotum gegn 

skattlögum. 

 Auk framangreindra reglna sem gilda um meðferð persónulegra gagna sem rannsókn 

embættisins tekur til verður, eins og áður hefur komið fram, að gæta að lögum um meðferð 

sakamála, stjórnsýslulögum og öðrum meginreglum sem gilda við málsmeðferð stjórnvalda. 

Það er athyglisvert að sjá að í nokkrum úrskurðum yfirskattanefndar hefur verið vísað til 
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þágildandi 31. gr. laga nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála, fremur en til 10. gr. ssl., sbr. 

t.d. úrskurð yfirskattanefndar 21. júní 2000 (262/2000) og úrskurð yfirskattanefndar 27. 

desember 2006 (414/2006). En þrátt fyrir þessa tilvísun í framangreindum úrskurðum gildir 

10. gr. ssl. þó fullum fetum við rannsókn hjá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins.
166

 

Verður nú fjallað um upphaf mála sem tekin eru til rannsóknar hjá embættinu, 

upplýsingaskyldu aðila máls og annarra, auk þess sem fjallað verður um rannsóknarheimildir 

embættisins. Verður því velt upp hvort ákvæði tekjuskattslaganna sem renna stoðum undir 

heimildir embættisins samrýmist réttindum sakbornings samkvæmt sakamálalögum og MSE. 

Þá verður í lok kaflans fjallað um afdrif mála að lokinni rannsókn skattrannsóknarstjóra 

ríkisins.  

 

4.2 Upphaf máls 

Með málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga er tryggt að aðili máls eigi rétt til að fá senda 

tilkynningu um að mál hans sé til meðferðar hjá embættinu ef hann hefur ekki fengið þá 

vitneskju fyrirfram, sbr. 14. gr. ssl. Hann á einnig rétt á því að fá að kynna sér gögn, sbr. 15. 

gr. ssl., og tjá sig um málið áður en stjórnvald tekur ákvörðun í málinu, sbr. 13. gr. ssl., en 

stjórnvöldum ber að veita aðilum máls nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar, sbr. 7. gr. ssl. 

Enn fremur skulu stjórnvöld sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en þau taka 

ákvörðun í því og skal aðila máls fenginn rökstuðningur fyrir niðurstöðu stjórnvalds ef hann 

óskar þess.
167

 

Í reglugerð nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna, er fjallað um 

með hvaða hætti rannsókn af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins getur verið tilkomin, sbr. 11. 

gr. Þar segir að rannsókn geti hafist að fenginni tilkynningu frá ríkisskattstjóra, að frumkvæði 

skattrannsóknarstjóra ríkisins, og tilvísun frá lögreglu eða kæru frá utanaðkomandi aðila. Þar 

er einnig fjallað um að hvaða skilyrðum uppfylltum skattrannsóknarstjóri ríkisins tekur við 

málum úr höndum ríkisskattstjóra, sbr. 8. og 9. gr. reglugerðarinnar. 

Að jafnaði skal gera skattaðila grein fyrir því að rannsókn sé hafin á skattskilum hans, sbr. 

15. gr. reglugerðarinnar og getur skattrannsóknarstjóri ríkisins annað hvort beðið skattaðilann 

eða umboðsmann hans um að afhenda tiltekin gögn, en hins vegar getur skattrannsóknarstjóri 

ríkisins farið á starfsstöð eða í birgðageymslur skattaðila og lagt fyrir skattaðila eða 

umboðsmann hans að afhenda tiltekin gögn, sbr. 18. gr. reglugerðarinnar. Eins og fram kom í 

kafla 2.3.2 má færa fyrir því rök að sú ákvörðun skattrannsóknarstjóra ríkisins að hefja 
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rannsókn máls geti talist stjórnvaldsákvörðun þar sem slíkt hefur efnisleg áhrif á 

fyrningarfrest endurákvörðunarheimildar ríkisskattstjóra, sbr. 3. mgr. 97. gr. tsl. Slíkt vekur 

óhjákvæmilega spurningu um hugsanlega kærumeðferð þeirrar ákvörðunar í þeim tilvikum 

sem skattaðili telur að ekki séu málefnalegar forsendur að baki ákvörðuninni. Það er vafasamt 

að slík ákvörðun yrði kæranleg til yfirskattanefndar nema sem hluti af kæru á síðari stigum 

vegna skattákvörðunar. Hins vegar mætti líklega kæra umrædda ákvörðun 

skattrannsóknarstjóra ríkisins til ráðherra eftir hefðbundnum reglur stjórnsýsluréttarins sem 

æðra stjórnvalds. 

Í framhaldi af athugun á gögnum skattaðila getur skattrannsóknarstjóri ríkisins krafist 

gagna frá þriðja aðila þar sem  embættið hefur til þess sömu heimildir og greinir í 1. mgr., sbr. 

94. gr. tsl.  Að lokinni gagnaöflun frá þriðja aðila, eða samhliða henni, fara fram skýrslutökur 

af skattaðila eða forsvarsmönnum hans auk annarra aðila ef talið er að það  muni hafa þýðingu 

við rannsóknina.  

 

4.3 Rannsóknarheimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins  

4.3.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um þær rannsóknarheimildir sem skattrannsóknarstjóra ríkisins 

eru fengnar í 103. gr. tsl. Í framangreindum kafla 3.2.2.2 er fjallað um þau verkefni sem 

embættinu eru falin auk þess sem fjallað er um mörk skattrannsókna og skatteftirlits, þ.e. 

hvenær ríkisskattstjóri gengur inn á valdsvið skattrannsóknarstjóra ríkisins, en ekki verður 

fjallað um það hér. Áherslan verður hins vegar á þær heimildir sem embættinu eru fengnar í 

103. gr. tsl. við framkvæmd þess lögbundna rannsóknarhlutverks sem embættinu hefur verið 

falið, en þar sem 103. gr. tsl. vísar til annarra ákvæða tekjuskattslaganna verður ekki hjá því 

komist samhengisins vegna að fjalla einnig um þau ákvæði, einkum 92. og 94. gr. 

tekjuskattslaga. 

Á síðari árum hefur færst í vöxt að stjórnvöldum, öðrum en lögreglu, sé falið að rannsaka 

ætlaða refsiverða háttsemi á tilteknum og afmörkuðum sviðum.
168

 Rannsóknir 

skattrannsóknarstjóra ríkisins á ætluðum skattalagabrotum eru gott dæmi um þetta. Ástæða 

þessarar þróunar er vafalaust sú að aukin fjölbreytni í atvinnulífi og viðskiptum og 

sundurleitari löggjöf um þessi mál hefur kallað á aukna sérhæfingu hjá þeim er fara með 

rannsóknir brota á einstökum sviðum stjórnsýslunnar. Í þessu fyrirkomulagi er óneitanlega 

talsverð hagkvæmni en á hinn bóginn hefur tilhögun á rannsókn sakamála orðið flóknari en 
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áður var og hafa þess vegna skapast áður óþekkt vandamál þegar sérhæfð stjórnvöld og 

lögregla fást við að rannsaka samskonar mál.
169

 Það kann t.d. að valda talsverðum vandræðum 

þegar um tilvik er að ræða þar sem um er að ræða fleiri en eitt lögbrot þar sem hluti brotanna 

lýtur rannsókn lögreglu og hluti rannsókn stjórnvalds eða jafnvel annarra stjórnvalda. Einnig 

kunna að skapast vandkvæði þegar rannsókn brots er á verksviði annars stjórnvalds en 

lögreglu, en til álita kemur að vísa málinu til lögreglu vegna eðlis brotsins og þá með það fyrir 

augum að höfðað verði sakamál fyrir dómi af hálfu ákæruvaldsins. Þegar svo stendur á getur 

farið svo að lögreglan ákveði að eigin frumkvæði að hefja rannsókn á broti sem annað 

stjórnvald hefur haft til rannsóknar, sbr. Hrd. 8. febrúar 2008 (21/2008), sem vikið var að í 

kafla 3.4, en þar var fallist kröfu ríkislögreglustjóra um húsleitarheimild hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins.
170

 

Eins og þegar hefur komið fram er það hlutverk skattrannsóknarstjóra ríkisins að rannsaka 

og upplýsa um alvarleg skattalagabrot en til að embættið geti sinnt þessu lögbundna hlutverki 

er mikilvægt að það geti gripið til tiltekinna úrræða í þeim tilgangi að uppræta brot sem 

skattaðilar og aðrir hafa jafnvel lagt sig fram um að fela. Í þessu sambandi má m.a. benda á að 

skattalagabrot hafa á síðustu árum sífellt orðið flóknari.  Á árum áður voru brot er vörðuðu 

ógreidda vörsluskatta fyrirferðarmest af verkefnum skattrannsóknarstjóra ríkisins. Samkvæmt 

niðurstöðum skýrslu um umfang skattsvika á Íslandi, sem unnin var af starfshópi skipuðum af 

fjármálaráðherra árið 2002 og birt árið 2004, hefur þessum brotum fækkað en þá hafa bæst 

við mun flóknari brot sem teygja anga sína jafnvel til annarra landa, sbr. m.a. framangreinda 

umfjöllun í kafla 3.2.2.2 um kreditkort tengd við erlenda bankareikninga. Meginmunurinn á 

þessum málum liggur í mismunandi aðstöðu til sönnunar á ætlaðri ólögmætri háttsemi. Í 

fyrrgreindu málunum, þ.e. vanskilamálum, er yfirleitt ekki deilt um skattskyldu eða fjárhæð 

skattstofna heldur er um það að ræða að skattaðilinn getur ekki vegna fjárskorts greitt skatt 

sem er réttilega ákvarðaður. Slík mál geta vart talist til skattsvika, a.m.k. ekki samkvæmt 

almennri málvenju, en engu að síður er í þeim málum um að ræða tilvik þar sem skattaðilar 

hafa innheimt skatt, þ.e. virðisaukaskatt og staðgreiðslu, en í stað þess að standa skil á 

innheimtum skatti til ríkissjóðs hafa þeir nýtt fjármunina í eigin þágu. Oft og tíðum á fólk 

tiltölulega auðvelt með að réttlæta slíkan fjárdrátt, að minnsta kosti hvað sjálft sig varðar með 

vísan til þess að þetta hafi verið gert til að geta borgað laun, standa undir rekstrarkostnaði og 

þess háttar. Engu að síður eru þessi tilvik litin alvarlegum augum af skattyfirvöldum.
171
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Í síðarnefndu málunum, þ.e. þeim sem bæst hafa við þau mál sem embættið annast, eru 

tilvik sem telja má að geti svo sannarlega talist til skattsvika. Er þá um það að ræða að 

skattaðili leggur sig hreinlega fram um að haga málum sínum þannig að skattstofnar eru faldir 

eða vantaldir. Þetta er oft gert með flóknum félagafléttum sem settar eru upp með þeim hætti 

að enginn á að geta skilið þær eða komist til botns í því hvernig málin eru í raun og þar með 

hvernig skattstofninn á með réttu að vera. Þessi mál teygja oft anga sína til annarra landa, þá 

einkum landa sem teljast skattaparadísir þar sem skattskylda er takmörkuð, ef þá einhver, og 

mjög erfitt er að nálgast upplýsingar um eigendur þarlendra lögaðila.  

Mismunandi sýn manna á skattsvik og réttlætanlegar rannsóknaraðgerðir til að koma upp 

um slík svik kristallast líklega í nýlegri deilu Þjóðverja og Svisslendinga um þetta efni. Árið 

2010 keyptu þrír þýskir skatteftirlitsmenn geisladisk af fyrrverandi starfsmanni Svissneska 

bankans Credit Suisse sem innihélt upplýsingar um fjölda leynilegra bankareikninga í 

svissneska bankanum í eigu Þjóðverja. Á grundvelli þessara upplýsinga var skattur fjölda 

manna endurákvarðaður og tekjur þýska ríkisins (eða sambandsríkisins Nordrhein-Westfalen) 

jukust töluvert. Skatteftirlitsmennirnir heimafyrir voru taldir hafa gegnt starfi sínu með 

miklum sóma. Svisslendingar voru aftur á móti ekki jafn ánægðir og hafa nú gefið út ákærur á 

hendur skatteftirlitsmönnunum vegna brota á svissneskum lögum um bankaleynd.
172

 

Spurningin er því: Hversu langt er réttlætanlegt að ganga í öflun gagna sem nota á við 

skattrannsókn? Væri t.d. eðlilegt að skattrannsóknarstjóri ríkisins myndi kaupa upplýsingar 

eins og þær sem þýsku eftirlitsmennirnir keyptu sem voru augljóslega illa fengnar? Helgar 

tilgangurinn alltaf meðalið?  

Þrátt fyrir mikilvægi þess að skattrannsóknarstjóra ríkisins séu veittar tilteknar og oft 

víðtækar heimildir við framkvæmd skattrannsókna er ljóst að í því réttarríki sem við teljum 

okkur búa í verður að gæta að grunnsjónarmiðum um mannréttindi. Öll umgjörð 

skattrannsókna og þeirra heimilda sem embættinu eru fengnar í tilefni þeirra verður að vera 

rækilega skilgreind í lögum. Hér kann mikilvægi þess að aðhald ríki í skattskilum að vegast á 

við grundvallarmannréttindi þeirra sem rannsóknir embættisins beinast að hverju sinni.  

 

                                                                                                                                                         
skattalagabrota þyngdar með lögum nr. 39/1995, um breytingu á almennum hegningarlögum. Sjá 

framsöguræðu fjármálaráðherra með frumvarpinu: Alþt. 1994-95, B-deild, bls. 4314-4319. 
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4.3.2 Almenn skylda til að veita skattyfirvöldum upplýsingar 

4.3.2.1 Ákvæði skattalaga um skyldu til að veita skattyfirvöldum tilteknar upplýsingar 

Skattalög þau er mestu máli skipta við meðferð mála hjá skattrannsóknarstjora eru svo sem 

fram hefur komið, lög nr. 90/2003, um tekjuskatt, lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lög nr. 

45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, lög nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á 

fjármagnstekjur, og lög nr. 113/1990, um tryggingagjald, öll með áorðnum breytingum. Þessi 

lög hafa að geyma meginreglur um ákvörðun skattstofna og fyrirmæli um álagningarreglur en 

auk þess kveða  þau á um andlag skattlagningar, skattyfirvöld og stjórnsýslu í skattamálum. 

Við umfjöllun um rannsóknarheimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins verður ekki hjá því 

komist að fjalla almennt um þessa skyldu til upplýsingagjafar. 

Í öllum framangreindum lögum er að finna ákvæði um upplýsingaskyldu þar sem 

skattyfirvöldum eru fengnar víðtækar heimildir til að krefja aðila um upplýsingar og önnur 

gögn, en þessi skylda á bæði við um skattaðilana sjálfa og aðra sem veitt geta umbeðnar 

upplýsingar. Ein af meginreglum skattalaga er sú að skattaðila ber að gera grein fyrir öllum 

tekjum og eignum sem hann hefur haft og mynda skattstofn viðkomandi. Tilgangur 

lagaákvæða sem leggja upplýsingaskyldu á skattaðila og aðra sem veitt geta umbeðnar 

upplýsingar tryggja skattyfirvöldum aðgang að þessum gögnum í þeim tilgangi að 

skattyfirvöld geti sannreynt að skattskil séu með réttum hætti.  

Samkvæmt fyrirmælum þeirra laga sem talin eru upp hér að framan eru skattyfirvöldum 

veittar víðtækar heimildir til að kanna hvort framtalsskil séu í samræmi við þær upplýsingar 

sem þau fá frá öðrum en sjálfum skattaðilanum. Skattyfirvöld hafa aðgang að upplýsingum og 

gögnum sem kunna að vera hjá þriðja aðila en þessi aðgangur er ein af mikilvægu 

undirstöðum þess að unnt sé að sannreyna að skattlagning hafi farið fram með réttum hætti og 

án þess að eitthvað hafi verið dregið undan við framtalsgerð. Þessar víðtæku heimildir eru að 

mati skattyfirvalda ein forsenda þess að unnt sé að stemma stigu við skattsvikum, þ.e. að 

skattyfirvöld hafi þann víðtæka aðgang að þeim upplýsingum og gögnum er þau telja 

nauðsynlegan.
173

 

Í flestum tilvikum beinist upplýsingaöflun eingöngu að skattaðilanum sjálfum og vegna 

meðalhófsreglu 12. gr. ssl., sem áður hefur verið fjallað um, er eðlilegt að líta svo á að 

skattyfirvöld eigi að öllu jöfnu að beina upplýsingaöflun sinni að skattaðilanum. Ef hins vegar 

eru taldar líkur á því að réttar upplýsingar fáist fremur með því að beina fyrirspurn um 

tilteknar upplýsingar til annars aðila standa lög því ekki í vegi, sbr. skýrt orðalag 94. gr. tsl. 
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Raunar kann slík upplýsingaöflun að vera nauðsynlegur þáttur í því að skattyfirvöld sinni 

rannsóknarskyldu sinni með fullnægjandi hætti. Þegar upplýsingaöflun skattyfirvalda beinist 

að þriðja aðila þarf að vera fyrir því heimild í lögum.
174

 Meginlagaheimildir þess efnis eru að 

finna í 92. og 94. gr. tsl., sem nánar verður vikið að í næstu köflum,  en einnig í 38. gr. vskl. 

Umrædd upplýsingaskylda er ansi víðtæk en eins og rakið verður í næstu köflum geta t.d. 

fjármálastofnanir ekki vikið sér undan því að veita skattyfirvöldum tilteknar upplýsingar á 

grundvelli bankaleyndar, sbr. 1. mgr. 58. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Þær 

upplýsingar sem skattyfirvöld afla frá þriðja manni þarf þó að öllu jöfnu að bera undir 

skattaðila, ekki einungis vegna andmælareglu stjórnsýslulaga, sem fjallað er um hér að 

framan, heldur einnig vegna hagsmuna rannsóknarinnar þar sem skattaðilinn kann að hafa 

undir höndum upplýsingar sem nauðsynlegt er að fram komi svo málið verði talið réttilega 

upplýst, sbr. úrskurð yfirskattanefndar 21. september 2005 (265/2005) þar sem segir orðrétt: 

 

Vegna greindrar upplýsingaöflunar skattstjóra, sem fram fór á grundvelli 94. gr. laga nr. 

90/2003, skal tekið fram að rétt hefði verið að skattstjóri bæri upplýsingarnar um umræddan 

bankareikning undir kæranda og kannaði viðhorf hennar áður en hann ákvað að byggja 

vefengingu skattframtalanna á þessum upplýsingum í boðunarbréfi sínu, dags. 18. mars 2004, 

sbr. 1. mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003 og rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

 

 Málið var því ekki talið nægjanlega upplýst til að hafna framtölum skattaðilans á þeirri 

forsendu að bankareikningurinn sýndi vanframtaldar tekjur og varð niðurstaða 

yfirskattanefndar því sú að framtöl skattaðilans yrði að svo stöddu að leggja til grundvallar 

álagningu óbreytt.
175

 

Hér á eftir verður umfjöllunin að meginstefnu einskorðuð við ákvæði tekjuskattslaganna 

þó að einnig verði stuttlega vikið að ákvæðum annarra skattalaga. 

Meginákvæði tekjuskattslaga er varða skyldu til að veita skattyfirvöldum upplýsingar eru 

tvíþætt. Í fyrsta lagi  er að finna í 92. gr. tsl. almenna skyldu til að afhenda allar upplýsingar 

um laun og aðrar greiðslur til starfsmanna, skyldu bankastofnana til að láta af hendi 

upplýsingar um hlutabréfaviðskipti og upplýsingar varðandi leigu á fasteignum. Ákvæðið 

kveður á um miðlun upplýsinga sem eru almenns eðlis. Í framkvæmd hafa ekki risið miklar 

deilur um ákvæðið, þ.e. launagreiðendur og aðrir sem greinin fjallar um hafa virt þessi 

lagaákvæði að mestu leyti.
176

 Í nýlegri framkvæmd er þó að finna dæmi þess að 
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bankastofnanir hafi látið reyna á gildi ákvæðisins. Nánar verður fjallað um þau mál í kafla 

4.3.2.2 hér á eftir.  

Í öðru lagi er í 94. gr. tsl. kveðið á um þau tilvik þegar athuganir skattyfirvalda beinast að 

tilteknum skattaðila, en þetta ákvæði fjallar eingöngu um þau tilvik þegar ríkisskattstjóra og 

skattrannsóknarstjóra ríkisins er heimilt að krefja tiltekna aðila um upplýsingar um tiltekna 

framteljendur eða tiltekin viðskipti, löggerninga eða önnur gögn sem skattyfirvöld eru með til 

athugunar.
177

 Á þetta ákvæði hefur reynt talsvert í framkvæmd sem nánar verður fjallað um í 

kafla 4.3.2.3 hér á eftir.  

Þess ber að geta að í 3. mgr. 109. gr. tsl. er heimild til að gera skattskyldum manni sekt 

vegna rangra og/eða villandi upplýsinga en það er athyglisvert að upplýsingarnar þurfa ekki að 

hafa haft áhrif á skattskyldu hans og/eða staðgreiðslu. Má því ætla að umræddu ákvæði sé 

ætluð talsverð varnaðaráhrif.
178

 Samkvæmt 5. mgr. 109. gr. tsl. skal hver sá sem af ásetningi 

eða stórkostlegu hirðuleysi lætur skattyfirvöldum í té rangar eða villandi upplýsingar eða 

gögn varðandi framtöl annarra eða aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf til 

skattyfirvalda, sæta þeirri refsingu sem kveðið er á um í 1. mgr. sama ákvæðis. Þar er fjallað 

um sektir en sé brotið stórfellt þá varðar það við 1. mgr. 262. gr. hgl., líkt og rakið hefur verið 

í kafla 2.3. hér að framan. Af þessu má ráða að löggjafinn lítur ranga og/eða villandi 

upplýsingagjöf mjög alvarlegum augum. 

Verður nú fjallað nánar um upplýsingaskyldu samkvæmt 92. og 94. gr. tekjuskattslaga. 

 

4.3.2.2 Ákvæði 92. gr. tsl. um upplýsingaskyldu til skattyfirvalda 

Eins og áður hefur verið fjallað um er annað af meginákvæðum skattalaga um 

upplýsingaskyldu að finna í 92. gr. tsl. Ekki hefur mikið reynt á  92. gr. tsl. fyrir dómstólum 

þó svo að umrætt ákvæði standi á bak við megnið af upplýsingaöflun skattyfirvalda. Þetta 

ákvæði snýr að upplýsingaöflun án sérstakrar kröfu, þ.e. umfram almenna skyldu sem 

ákvörðuð er með auglýsingu ríkisskattstjóra í upphafi árs. 94. gr. tsl. lýtur hins vegar að 

skyldu til að veita upplýsingar í einstökum málum.  

Þótt ekki hafi reynt mikið á 92. gr. tsl. eina og sér fyrir dómstólum eru þess þó dæmi, sbr. 

Hrd. 8. mars 2007 (345/2006), Hrd. 8. mars 2007 (333/2006) og Hrd. 8. mars 2007 

(325/2006), en allir varða þeir sama álitaefni er snýr að upplýsingaskyldu  Landsbanka Íslands 
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hf., Kaupþings banka hf. og Glitnis banka hf., samkvæmt 92. gr. tsl. til að afhenda 

skattyfirvöldum tilteknar upplýsingar: 

 

Í öllum málunum var um það deilt hvort  bönkunum hefði verið skylt að afhenda ríkisskattstjóra 

sundurliðaðar upplýsingar um öll viðskipti með hlutabréf og aðila að þeim viðskiptum á árinu 

2003 sem bankarnir höfðu haft umsjá með. Var því haldið fram af hálfu ríkisskattstjóra að sú 

skylda hefði ótvírætt hvílt á bönkunum, á grundvelli 2. mgr. 92. gr. tsl. Bankarnir töldu að allan 

vafa um efni ákvæðisins hefði borið að túlka borgurunum í hag. Einnig töldu bankarnir  að 

skattayfirvöld hefðu brotið gegn meðalhófsreglu stjórnsýslulaga með kröfu um afhendingu á 

framangreindum upplýsingum, auk þess sem veiting slíkra upplýsinga hefði brotið í bága við 

58. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var af 

Hæstarétti, segir m.a. að tilgangur 2. mgr. 92. gr. tsl. sé málefnalegur og beiting ríkisskattstjóra 

á henni hafi verið innan meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Ákvæðið feli í sér skyldu fyrir bankana 

að veita umbeðnar upplýsingar og þagnarskylda á grundvelli 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki 

víki fyrir þeirri skyldu. 

 

Héraðsdómur sagði enn fremur: „Í 92. gr. laga nr. 90/2003 er lögð rík og víðtæk skylda á þá sem 

hafa menn í þjónustu sinni til þess að láta skattyfirvöldum ótilkvaddir í té upplýsingar um hvers 

kyns greiðslur sem þeir inna af hendi til þeirra sem þjónustuna veita og sem er skylt eða kann að 

vera skylt að greiða skatt af lögum samkvæmt. Mat á skattskyldunni er fyrst og fremst í höndum 

skattyfirvalda þótt fleiri geti síðar komið að slíku mati vilji skattgreiðandi ekki una því. Mat 

skattyfirvalda getur eðlilega með sama hætti lotið að því að ákveðnar greiðslur séu ekki 

skattskyldar eða þá skattskyldar að takmörkuðu leyti. Þótt skattskyldan sé íþyngjandi fyrir þann 

sem hún hvílir á leiðir það ekki til þess að ákvæði 92. gr. eigi að skýra þröngt, að því er skyldu 

til upplýsingagjafar varðar, heldur öllu fremur til þess að skýra eigi það rúmt, þó innan 

hæfilegra marka, einkum með það í huga að skattyfirvöldum ber að sjá til þess að skattskyldu sé 

fullnægt og jafnframt að menn njóti skattfríðinda séu þau fyrir hendi, jafnræði ríki á milli 

skattgreiðenda og einnig að skattur verði ekki lagður á nema traust lagastoð sé fyrir hendi. Af 

þessu leiðir að skattyfirvöldum er nauðsyn á haldgóðum upplýsingum og þær upplýsingar sem 

skattyfirvöldum er heimilt að krefjast geta vissulega haft og geta þurft að hafa eitthvað fleira að 

geyma en nákvæmlega það sem fellur undir hugtakið skattstofn, þ.e.a.s. þá fjárhæð sem 

skattgreiðsluna á að miða við.” Var niðurstaða Hæstaréttar sú að ekki bæri að túlka 

málsmeðferðarreglur 92. gr. tsl., um skyldu til að afhenda skattyfirvöldum tilteknar upplýsingar, 

þröngt, þótt beiting hennar væri liður í að staðreyna hvort íþyngjandi skattskylda væri fyrir 

hendi, en í þessu sambandi verður einnig að hafa í huga að upplýsingaskyldan er auk þess 

íþyngjandi fyrir þann aðila sem hún beinist að.  

 

Róbert R. Spanó hefur komist að þeirri niðurstöðu að í dómunum liggi þrjú sjónarmið til 

grundvallar þeirri niðurstöðu að þrengjandi lögskýringu við túlkun málsmeðferðarreglna 92. 

gr. tsl. var hafnað. Þau eru í fyrsta lagi skattyfirvöld skuli sjá til þess að skattskyldu sé 

fullnægt en auk þess ber skattyfirvöldum að sjá til þess að aðilar njóti skattaívilnana ef þær 

eru fyrir hendi. Í öðru lagi skulu skattyfirvöld sjá til þess að jafnræði ríki á milli 

skattgreiðenda og í þriðja lagi skulu skattyfirvöld sjá til þess að skattur verði ekki lagður á 

nema fyrir hendi sé traust lagastoð.
179

  

Með lögum nr. 46/2009 voru gerðar tilteknar breytingar á 92. gr. þar sem byggt var enn 

frekar undir þá upplýsingaskyldu sem fyrir hendi var fyrir breytinguna. Var m.a. bætt við þá 
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skyldu bankastofnana að upplýsa einnig um hvers kyns vaxtaberandi eignir, en ekki eingöngu 

bankainnstæður eins og var fyrir breytinguna. Þá var einnig bætt við að upplýsingaskylda 

þessara aðila næði einnig til hvers kyns skulda en með þessum breytingum var skylda 

fjármálastofnana hérlendis gerð sambærilegt og verið hafði um margra ára skeið  á 

Norðurlöndunum. Með þessu fólst einnig að fjármálafyrirtæki urðu jafnsett öðrum íslenskum 

fyrirtækjum sem skylt er að upplýsa skattyfirvöld um skattskyldar tekjur manna og fyrirtækja, 

svo sem laun, hlunnindi, verktakagreiðslur arð o.fl. Í athugasemdum frumvarpsins sagði 

jafnframt orðrétt: 

 

Þeim misskilningi hefur oft verið haldið á lofti að sérstök bankaleynd gildi um 

fjármálastofnanir. Í reynd er það svo að um er að ræða trúnaðarákvæði um fjárhagsmál sem er 

lítt frábrugðið því sem almennt gildir um trúnað í viðskiptum milli aðila. Trúnaðarskylda 

skattyfirvalda um þær upplýsingar sem þau afla og fá um skattaðila er hins vegar muna ríkari.
180

 

 

Það kemur ekki fram í greinargerðinni hvort framangreindir dómar hafi haft áhrif á þessa 

breytingar, þ.e. hvort þeir hafi jafnvel verið að hluta til ástæða þess að farið var út í breytingar 

á 92. gr. þar sem nú er kveðið á með skýrari hætti um skyldu fjármálafyrirtækja til að afhenda 

tilteknar upplýsingar. 

 

4.3.2.3 Ákvæði 94. gr. tsl. um upplýsingaskyldu til skattyfirvalda 

Í 94. gr. tsl.
181

 er mælt fyrir um skyldu framtalsskyldra aðila og annarra til að veita 

skattyfirvöldum upplýsingar og einnig er skattyfirvöldum, þ.m.t. skattrannsóknarstjóra 

ríkisins, veitt víðtæk heimild til að krefjast upplýsinga úr hendi þessara aðila. Um þetta er 

einnig fjallað í 13. gr. reglugerðar nr. 373/2001.   

Í 2. mgr. 94. gr. tsl.
182

 er að finna dæmi um sérákvæði, um haldlagningu þar sem kveðið er 

á um heimild fyrir skattyfirvöld vegna skatteftirlits að krefjast þess að framtalsskyldir aðilar 

leggi fram til könnunar bókhald sitt og bókhaldsgögn, auk annarra gagna er varða reksturinn, 

þ.m.t. bréf og samninga. Einnig hafa skattyfirvöld heimild á grundvelli ákvæðisins til aðgangs 

að framangreindum gögnum og aðgang að starfsstöðvum framtalsskylda aðila og 

birgðageymslum og heimild til að taka skýrslu af hverjum sem ætla má að geti gefið 

upplýsingar er máli kunna að skipta.   
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Í 3. mgr. 94. gr. tsl.
 183

 kemur fram að skattyfirvöld hafi sömu heimildir gagnvart öðrum 

aðilum en þeim sem framtalsskyldir eru. Í 6. mgr. segir síðan orðrétt: „Nú verður ágreiningur 

um skyldu aðila samkvæmt þessari grein og getur ríkisskattstjóri eða skattrannsóknarstjóri 

ríkisins þá leitað úrskurðar héraðsdóms um hann. Gegni einhver ekki upplýsingaskyldu sinni 

má vísa máli til rannsóknar lögreglu.“ Í samræmi við 6. mgr. 94. gr. tsl. hefur nokkrum 

sinnum reynt á það fyrir dómstólum hvort aðilum hafi verið skylt að veita skattyfirvöldum 

upplýsingar vegna rannsókna á ætluðum refsiverðum brotum á skattalögum, en sem dæmi má 

nefna: 

 

Hrd. 19. janúar 2004 (487/2003) Í máli þessu var um að ræða rannsókn skattrannsóknarstjóra 

ríkisins á skattskilum og bókhaldi tiltekins einkahlutafélags. Starfsmenn embættisins fóru á 

starfsstöð félagsins og kröfðust þess, á grundvelli 94. gr. tsl., að þeim yrðu afhent tiltekin gögn, 

þ.m.t. bókhald, fylgiskjöl og önnur gögn er vörðuðu rekstur félagsins. Skattrannsóknarstjóri 

ríkisins tilkynnti félaginu að afrit yrðu tekin af gögnum á tölvutæku formi, þ.á.m. 

tölvupóstsamskipti, en framkvæmdastjóri félagsins mótmælti því. Skattrannsóknarstjóri ríkisins 

taldi hins vegar að þau mótmæli hindruðu ekki að umrædd afrit yrðu tekin en benti 

framkvæmdastjóra félagsins á að unnt væri að bera haldlagninguna undir dómara í samræmi við 

ákvæði 7. mgr. 103. gr. tsl., sbr. þágildandi 75. og 79. gr. meðferð opinberra mála nr. 19/1991. 

Var framkvæmdastjóra félagsins tilkynnt að gögnin yrðu ekki rannsökuð fyrr en niðurstaða 

dómar um haldlagninguna lægi fyrir. Framkvæmdastjórinn leitaði því til héraðsdóms 

Reykjavíkur til að fá haldlagningunni hnekkt og vísaði m.a. til þess að með aðferð 

skattrannsóknarstjóra ríkisins við framkvæmd haldlagningarinnar, hefði verið farið út fyrir 

heimildir  94. gr. tsl. Því var einnig haldið fram að afla hefði átt dómsúrskurðar áður en umrædd 

afrit voru tekin þar sem tölvupóstsamskiptum svipi frekar til símtala sem ekki verði hleruð nema 

að undangengnum úrskurði dómara. Meðal annarra ganga höfðu einkagögn verið tekin  þar sem 

hluti tölvupóstsamskipta framkvæmdastjórans hefðu verið félaginu óviðkomandi. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins taldi hins vegar að aðgerðirnar hefðu verið framkvæmdar á 

grundvelli 94. gr. tsl. og að brýna nauðsyn hefði borið til að afrita öll gögn í tölvu félagsins þar 

sem allur rekstur félaga er færður í tölvu, bókhald, reikningagerð o.fl. Varðandi einkagögn 

framkvæmdastjórans vísaði skattrannsóknarstjóri ríkisins til þeirra viðmiðanareglna sem settar 

hefðu verið í samráði við Persónuvernd um að einkagögn, sem lagt væri hald á, væru ekki 

skoðuð nema að uppfylltum tilteknum skilyrðum, s.s. að aðila yrði gert viðvart skriflega að til 

stæði að skoða gögnin, honum yrði gefinn kostur á að tilgreina hvaða gögn væru einkamál og að 

honum væri gefinn kostur á að vera viðstaddur opnun gagnanna. Í niðurstöðum héraðsdóms var 

ekki fallist á röksemdir framkvæmdastjórans þar sem heimilt hefði verið, á grundvelli 94. gr. 

tsl., að taka umrædd gögn til athugunar. Ekki hefði verið nauðsynlegt að afla fyrirfram 

dómsúrskurðar um haldlagninguna enda væri lagaheimild fyrir henni. Málinu var áfrýjað til 

Hæstaréttar, sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms.  

 

Í framangreindum ákvæðum er óumdeilt að skattyfirvöldum eru fengnar heimildir til að 

leggja hald á muni í þágu skattrannsóknar með samþykki þeirra sem í hlut eiga. Neiti aðilar 

hins vegar að afhenda gögn þau sem kallað er eftir er helst hægt að ráða af 6. mgr. 94. gr. og 

5. mgr. 103. gr. tsl. (en nánar er fjallað um ákvæði 5. mgr. 103. gr. tsl. í kafla 4.4.1.3 hér á 
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eftir) að skattrannsóknarstjóra ríkisins beri að leita aðstoðar lögreglu og eftir atvikum 

dómstóla til að hald verði lagt á gögnin.
184

 

Í þessu sambandi má benda á Hrd. 3. október 2008 (514/2008) sem varðaði skyldu 

greiðslukortafyrirtækja til að veita skattyfirvöldum umbeðnar upplýsingar, sbr. 94. gr. tsl. 

Forsögu þessa máls má rekja til þess að  skattyfirvöld á hinum Norðurlöndunum höfðu farið í 

sérstakt eftirlitsátak sem beindist að aðilum sem fjármögnuðu neyslu sína í heimalandi sínu  

með erlendum greiðslukortum tengdum við bankareikninga sem ekki höfðu verið gefnir upp á 

skattframtölum. Í ljósi reynslu þessara landa af eftirlitsátakinu ákvað eftirlitsdeild 

ríkisskattstjóra að kanna hvort um sambærileg tilvik væri að ræða hérlendis. Ríkisskattstjóri 

óskaði því eftir því að fá afhent yfirlit frá öllum greiðslukortafyrirtækjum á Íslandi um 

hreyfingar á þeim greiðslukortum sem gefin voru út og skuldfærð í útlöndum en notuð á 

Íslandi á tilteknu tímabili, enda hafi heildarúttekt hvers korts numið a.m.k. 5 millj. kr. 

Ríkisskattstjóri hafði fengið umbeðnar upplýsingar frá öllum kortafyrirtækjunum nema 

Valitor hf. og fór því svo að ríkisskattstjóri lagði fram beiðni hjá Héraðsdómi Reykjavíkur 

þess efnis að úrskurðað yrði um skyldu fyrirtækisins til að láta af hendi umbeðnar 

upplýsingar. Til stuðnings kröfu sinni vísaði ríkisskattstjóri til 1. mgr. 94. gr. tsl. og taldi að 

ákvæðið ætti við um Valitor sem bar fyrir sig bankaleynd, þ.e. þagnarskylduákvæði 1. mgr. 

58. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
185

 

 

Hrd. 3. október 2008 (514/2008) Á grundvelli 94. gr. tsl. úrskurðaði héraðsdómur að Valitor 

væri skylt að veita ríkisskattstjóra yfirlit yfir hreyfingar á greiðslukortum sem gefin voru út og 

skuldfærð erlendis, en notuð á hér á landi til úttektar í bönkum eða til greiðslu á vörum og 

þjónustu á tilteknu tímabili. Um var að ræða þau greiðslukort þar sem  heildarúttekt hvers korts 

á tímabilinu hafði numið að minnsta kosti 5.000.000 kr. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom 

fram  að játa verði skattyfirvöldum rúmar heimildir til að meta þörf á upplýsing um. Jafnframt 

kom fram að orðalag 1. mgr. 94. gr. tsl. takmarkast ekki við upplýsingar sem hægt er að gefa um 

eiginlega viðskiptamenn eins og Valitor hélt fram. Enn fremur kom fram að þrátt fyrir að 

upplýsingabeiðnin beindist ekki gegn nafngreindum aðilum þá væri hún afmörkuð og hófleg. 

Að síðustu var því slegið föstu að ákvæði 1. mgr. 94. gr. tsl. víki til hliðar þagnarskyldu Valitor 

sem á er kveðið í lögum um fjármálafyrirtæki. 

 

Valitor krafðist þess fyrir Hæstarétti að úrskurður héraðsdóms yrði felldur úr gildi og reisti 

kröfu sína m.a. á því að Valitor væri óheimilt að afhenda umbeðnar upplýsingar vegna 

lögboðinnar þagnarskyldu sem á Valitor hvílir samkvæmt 1. mgr. 58. gr. laga nr. 161/2002, um 

fjármálafyrirtæki. Í dómi Hæstaréttar sagði að þar sem ákvæði 94. gr. tsl. fæli í sér skyldu til að 

veita upplýsingar og telja yrði þau sérákvæði gagnvart ákvæðum 58. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki gengju nefnd ákvæði 94. gr. tsl. þeim framar. Vegna áskilnaðar 

lögmætisreglunnar um að íþyngjandi ákvarðanir stjórnvalda yrðu að byggjast á skýrri 

lagaheimild réðist skýring á valdheimildum ríkisskattstjóra eingöngu af texta 1. mgr. 94. gr. tsl. 

en ekki af ákvæði reglugerðar nr. 373/2001 sem vísað var til af hálfu ríkisskattstjóra. Féllst 
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Hæstiréttur á með ríkisskattstjóra að orðalagið „annarra aðila“ í ákvæði 2. málsliðar 1. mgr. 94. 

gr. tsl. væri það rúmt að það tæki bæði til nafngreindra og ónafngreindra aðila sem 

upplýsingagjafi hefði átt samskipti við og hefðu upplýsingar um. Þá var talið að umbeðnar 

upplýsingar ríkisskattstjóra væru fengnar í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi og 

uppfylltu því skilyrði 2. töluliðar 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd, svo sem 

nauðsynlegt var. Skilyrði 3. töluliðar sama ákvæðis, varðandi að upplýsingarnar  þyrftu að vera 

nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar, 

var einnig talið uppfyllt. Á grundvelli alls þessa voru lagaskilyrði talin uppfyllt til að unnt væri 

að taka kröfu ríkisskattstjóra til greina og var hinn kærði úrskurður því staðfestur. Einn 

Hæstaréttardómari skilaði sératkvæði og vildi hann hafna kröfu ríkisskattstjóra. Í forsendum 

sératkvæðisins kemur fram að við skýringu á 1. mgr. 94. gr. tsl. verði að líta til þess að um sé að 

ræða valdheimild ríkisins gagnvart borgurunum og að sú heimild verði að fela ótvírætt í sér 

heimild til þeirrar valdbeitingar sem krafist er. Af texta ákvæðisins verði ekki ótvírætt ráðið að 

skattyfirvöldum sé heimilt að leita upplýsinga á borð við þær sem greinir í máli þessu án þess að 

þeir sem upplýsingarnar varða séu nafngreindir. 
 

Í forsendum úrskurðar héraðsdóms er vísað til Hrd. 21. október 1999 (156/1999) þar sem 

fram kemur að skylda til upplýsingagjafar sé mjög víðtæk: 

 

Hrd. 21. október 1999 (159/1999). Í máli þessu var um það að ræða að ríkisskattstjóri hafði 

ákveðið  að kanna framkvæmd laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, með 

því að bera saman framtaldar fjármagnstekjur 1347 skattgreiðanda og þær fjárhæðir sem bankar 

og sparisjóðir höfðu reiknað þeim í fjármagnstekjur og dregið af þeim í staðgreiðslu 

fjármagnstekjuskatts. Landsbanki Íslands hf. (bankinn) taldi að ríkisskattstjóri hefði ekki átt 

lögvarinn rétt til þessara upplýsinga þar sem ekki var um að ræða  eiginlega rannsókn á 

skattskilum tiltekinna aðila. Hæstiréttur taldi hins vegar að upplýsingar þær, sem ríkisskattstjóri 

fór fram á, væru liður í hefðbundnu skatteftirliti og í samræmi við hlutverk skattyfirvalda. Varð 

ekki annað séð en að málefnalegar ástæður hefðu legið að baki beiðni ríkisskattstjóra og 

öryggissjónarmiða gætt í viðeigandi mæli. Ekki var fallist á að bankinn gæti borið fyrir sig 43. 

gr. laga nr. 113/1996, um viðskiptabanka og sparisjóði, enda væri þar skýrt tekið fram að 

fyrirmæli ákvæðisins vikju þegar skylt væri að veita upplýsingar lögum samkvæmt.  Þá þótti 71. 

gr. stjskr. ekki heldur koma í veg fyrir að umbeðnar upplýsingar yrðu veittar. Var því niðurstaða 

héraðsdóms um að bankanum væri skylt að afhenda ríkisskattstjóra umbeðnar upplýsingar 

staðfest. 

 

Með fyrrnefndum lögum nr. 46/2009, um breytingu á tekjuskattslögunum, voru einnig 

gerðar tvíþættar breytingar á 94. gr. tsl. Annars vegar var kveðið á um skyldu 

fjármálastofnana sem starfa hér á landi til að veita upplýsingar um viðskipti sem íslenskir 

skattaðilar hafa við útibú þeirra erlendis eða dótturfélög þar. Hins vegar var bætt inn nýrri 

grein, sem nú er í 4. mgr. 94. gr. varðandi skyldu þeirra aðila sem starfa við skattaráðgjöf og 

fjármálaþjónustu til að halda lista yfir viðskiptavini sína varði þjónustan beina eða óbeina 

eignaraðild að félagi, sjóði eða stofnun sem skráð er erlendis eða eignir þar. Skrá þessi skal 

vera aðgengileg skattyfirvöldum óski þau eftir aðgangi að henni. Í athugasemdum segir m.a.: 

  

Skattyfirvöld hafa ítrekað þurft að sækja eftirlitsupplýsingar frá bönkum og fjármálafyrirtækjum 

með aðstoð dómstóla. Fjármálafyrirtæki hafa komist undan því að skila upplýsingum um tekjur 

sem skattskyldar eru á Íslandi með því að flytja bankainnstæður og fjárfestingaeignir í eigu 

Íslendinga yfir í dótturfélög erlendis. Þar með hefur lokast fyrir upplýsingagjöf til íslenskra 
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skattyfirvalda. Grunur leikur á að eignarhald í félögum hafi verið falið með því að skrá félög á 

Bresku Jómfrúreyjum eða í öðrum lágskattaríkjum og tekjum þar með skotið undan réttmætri 

íslenskri skattlagningu. Lagt er til, eins og gerist víða erlendis, að á grundvelli samstæðuréttar 

verði íslensk móðurfélög ábyrg fyrir að veita upplýsingar um viðskipti sem aðilar skattskyldir á 

Íslandi hafi átt við dótturfélög og útibú sem móðurfélagið á eða rekur erlendis. Hins vegar er 

lagt til að þeir sem starfa við skattaráðgjöf og fjármálaþjónustu verði skyldaðir til að halda lista 

yfir viðskiptavini sína varði þjónustan beina eða óbeina eignaraðild að félagi, sjóði eða stofnun 

sem skráð er erlendis eða eignir þar. Skrá þessi skal vera aðgengileg skattyfirvöldum óski þau 

eftir aðgangi að henni.
186

 

 

Þessi regla er sérstök að því leyti að einu upplýsingarnar sem hún mælir fyrir um að verði 

afhentar eru listi yfir einstaklinga eða lögaðila sem notið hafa ráðgjafar vegna eignarhalds 

þeirra á eignum erlendis. Ákvæðið ber þess öll merki, enda er sérstaklega tilgreint í 

athugasemdum með frumvarpinu, að því er ætlað að koma upp um þau tilvik þar sem 

skattaðili upplýsir ekki um eignarhald sitt á erlendum eignum, eftir atvikum með samkeyrslu 

við upplýsingakerfi skattyfirvalda.  

Með sömu breytingalögum var nýtt ákvæði sett í lögin sem nú er að finna í 5. mgr. 94. gr. 

tsl. og er svo hljóðandi: „Ákvæði annarra laga um trúnaðar- og þagnarskyldu víkja fyrir 

ákvæðum þessarar greinar [...]“ Tilgangurinn með þessu ákvæði er að eyða allri óvissu um 

rétthæð laga þess efnis að þagnar- og trúnaðarskylduákvæði annarra laga skuli víkja fyrir 

ákvæðum skattalaga.
187

 Þess ber að geta að framangreindur Hrd. 3. október 2008 (514/2008), 

féll fyrir gildistöku umræddrar lagabreytingar þar sem kveðið er á um að trúnaðar- og 

þagnarskylduákvæði annarra laga skuli víkja fyrir 94. gr. tsl. Það má því segja að niðurstaða 

meirihlutans hafi verið mjög ströng en einnig má velta því fyrir sér hvort sá dómari sem 

skilaði sératkvæði í því máli muni dæma samskonar mál í samræmi við niðurstöðu 

meirihlutans eftir framangreinda lagabreytingu, enda virðist nú orðið skýrt hvernig skýra beri 

lög að þessu leyti. 

 

4.4 Ákvæði 103. gr. tsl. um heimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins við rannsókn 

skattalagabrota 

4.4.1 Almennt 

Eins og áður hefur komið fram er í 103. gr. tsl. kveðið á um að skattrannsóknarstjóri ríkisins 

skuli hafa með höndum rannsóknir á ætluðum brotum gegn skattalögum en þar er einnig að 

finna ákvæði sem kveða á um tiltekin atriði er varða framkvæmd rannsóknarinnar. Verður nú 

vikið að þessum ákvæðum og gerð grein fyrir hverri málsgrein fyrir sig. 
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 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 3173. 
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 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 3178. 
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4.4.1.1 Ákvæði 1. og 2. mgr. 103. gr. tekjuskattslaga 

Samkvæmt 52. gr. sml. skal rannsókn sakamála vera í höndum lögreglu nema öðruvísi sé 

mælt fyrir um í lögum. Eins og áður hefur komið fram er í 103. gr. tsl. kveðið á um að 

skattrannsóknarstjóri ríkisins hafi með höndum rannsóknir á ætluðum skattalagabrotum og 

getur hann að eigin frumkvæði eða eftir kæru hafið rannsókn á hverju því atriði er varðar skatt 

eða gjöld sem lögð eru á samkvæmt tekjuskattslögunum eða öðrum skattalögum sem vísað er 

til í 1. mgr. ákvæðisins. Sambærilegt ákvæði er að finna í 2. mgr. áðurnefndri 52. gr. sml. þar 

sem lögreglu er skylt að hefja rannsókn hvort sem kæra hafi borist eða ekki. Heimildir 

skattarannsóknarstjóra ríkisins til rannsóknar á ætluðum skattalagabrotum eru því samkvæmt 

þessu sambærilegar heimildum lögreglunnar við rannsókn á öðrum brotum. Verður því að 

ætla að sömu meginreglur gildi um rannsókn embættanna, þ.e. framkvæmd rannsóknar og 

takmarkana á tilteknum rannsóknarúrræðum, enda er í báðum tilvikum um að ræða íþyngjandi 

niðurstöðu verði aðili fundinn sekur um ætlað brot. Það er því ekki síður mikilvægt að 

skattrannsóknarstjóri ríkisins gæti að reglum sakamálalaga eftir því sem við getur átt, líkt og 

segir í 7. mgr. 103. gr. tsl., en einnig að gætt sé að þessum reglum í vafatilvikum þar sem um 

íþyngjandi framkvæmd getur verið að ræða fyrir skattaðila.  

Eins og áður hefur komið fram er vafamál hvort sú ákvörðun um að hefja meðferð máls 

geti talist stjórnvaldsákvörðun eða ekki, sbr. umfjöllun hér að framan. En eins og þetta úrræði 

skattyfirvalda er vaxið verður að telja fráleitt að ákvörðun um að hefja svo íþyngjandi mál 

eins og skattrannsókn teljist ekki vera stjórnvaldsákvörðun og undanskilja þannig tiltekin 

úrræði skattaðila sem byggja á meginreglum stjórnsýslulaga. 

Nánar er fjallað um hlutverk og verkefni skattrannsóknarstjóra ríkisins í framangreindum 

kafla 3.2.2.2. 

 

4.4.1.2 Ákvæði 3. mgr. 103. gr. tekjuskattslaga 

Í 3. mgr. 103. gr. tsl. er tekið fram að skattrannsóknarstjóri ríkisins skuli hafa aðgang að öllum 

framtölum og skýrslum í vörslu ríkisskattstjóra og að hann geti krafist allra upplýsinga og 

gagna sem hann telur þörf á frá ríkisskattstjóra og þeim aðilum sem um ræðir í 94. gr. tsl. 

Áður er rakið efni og inntak 94. gr. tsl. sem felur í sér gríðarlega víðtæka upplýsingaskyldu 

skattaðila og raunar allra þeirra aðila sem búa hugsanlega yfir upplýsingum sem nýst gætu 

skattyfirvöldum við skatteftirlit og skattrannsóknir.  

Það sem er þó sérstaklega áhugavert við 3. mgr. 103. gr. og samband hennar við 94. gr. 

tsl. er  hvað felst í því að skattrannsóknarstjóri ríkisins geti krafist allra þeirra upplýsinga sem 

hann telur þörf á frá borgurunum. Í framkvæmd hefur þetta verið talið veita embættinu 
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heimild til húsleitar og haldlagningar gagna á starfsstöðvum og birgðageymslum 

framtalsskyldra aðila, án undangengins dómsúrskurðar. Nánar er fjallað um slíkar 

þvingunarráðstafanir í kafla 4.5.3.  

Í íslenskum lögum er ekki að finna nein almenn ákvæði sem heimila stjórnvöldum að 

miðla upplýsingum sín á milli þegar þau fást við rannsókn sakamála. Þó verður að líta svo á 

að með ákvæðum um þagnarskyldu, svo sem almenna ákvæðinu í 18. gr. laga nr. 70/1996, um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sbr. 136. gr. hgl., sé bann lagt við því að stjórnvald 

afhendi öðru stjórnvaldi upplýsingar sem það hefur aflað við rannsókn sína á meintu 

refsiverðu broti. Frá þessari meginreglu eru þó undantekningar, svo sem ef kveðið er á um það 

í lögum að stjórnvald geti krafist upplýsinga og annarra gagna frá öðru stjórnvaldi, óháð 

þagnarskyldu þeirra,
188

 sbr. einnig Hrd. 8. febrúar 2008 (21/2008) þar sem ekki var fallist á að 

ákvæði um þagnarskyldu skattrannsóknarstjóra ríkisins hefði staðið í vegi fyrir afhendingu 

tiltekinna ganga til ríkislögreglustjóra, en mál þetta er reifað í kafla 3.4. 

 

4.4.1.3 Ákvæði 4. og 5. mgr. 103. gr. tekjuskattslaga 

Í 4. mgr. 103. gr. tsl. er fjallað um heimild skattrannsóknarstjóra ríkisins til að fela löggiltum 

endurskoðenda að vinna að einstökum rannsóknarverkefnum. Innan embættisins er 

rannsóknarsvið sem annast rannsóknir einstakra mála þar sem grunur er um að skattalagabrot 

hafi verið framið. Verkefni rannsóknarsviðs eru unnin í hópum og eru ákvarðanir varðandi 

tiltekin mál teknar af rannsóknarmönnum í samráði við verkefnastjóra sviðsins. Með þessu 

fyrirkomulagi er leitast við að ákvarðanataka sé dreifð, þ.e. að það sé ekki einungis einn aðili 

sem tekur ákvörðun í tilteknu máli.
189

  

Víðtæk þagnarskylda hvílir á starfsmönnum ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins 

og yfirskattanefnd, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 117. gr. tsl. og 1. mgr. 136. gr. hgl., sem helst þótt 

viðkomandi starfsmaður láti af starfi, sbr. þriðja málsl. 1. mgr. 117. gr. tsl. og 2. mgr. 136. gr. 

hgl. Í 2. máls. 1. mgr. 117. gr. tsl. er svohljóðandi ákvæði: „Hið sama gildir um þá er veita 

þessum aðilum aðstoð við starf þeirra eða á annan hátt fjalla um skattframtöl.“ Af lestri 

ákvæðisins má ráða að það taki einnig til þeirra endurskoðenda sem kunna að vera fengnir til 

að vinna að einstökum rannsóknarverkum. Verður það að teljast eðlilegt þar sem um 

persónulegar upplýsingar er að ræða sem mikilvægt er að farið sé varlega með. Í þessu 

samhengi má einnig velta því upp hvort skattaðili geti átt kröfu á því að fá upplýsingar um þá 

starfsmenn sem aðgang hafa að rannsókn málsins eða hvort hann geti jafnvel lagt bann við því 
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 Skattrannsóknarstjóri ríkisins ársskýrsla 2010, bls. 3. 
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að tiltekinn starfsmaður, starfsmenn eða endurskoðendur hafi aðgang að gögnum er varða 

rannsóknina.
190

 Þótt skattrannsóknarstjóra ríkisins sé samkvæmt framangreindu ákvæði 

heimilt að leita eftir aðstoð löggiltra endurskoðenda sem ekki starfa hjá embættinu, og fela 

þeim að vinna að einstökum rannsóknarverkefnum verður að telja þetta fyrirkomulag 

heppilegt fyrir allar sakir. Gera má ráð fyrir því að með þessu sé málið rannsakað með 

fullnægjandi hætti, þ.e. oft og tíðum er um mjög umfangsmikil og flókin mál að ræða sem 

nauðsynlegt getur verið að bera undir sérfræðing á tilteknu sviði. Það getur því verið 

heppilegt, bæði fyrir embættið og skattaðilann, að sérfræðingur sé fenginn til að annast 

rannsókn tiltekins máls, eða a.m.k. hluta þess. Telja verður fyrirkomulag þetta vera til þess 

fallið að auka líkur á vandaðri málsmeðferð þar sem mál verða að öllum líkindum betur 

upplýst en ella.  

Í fyrri málsl. 5. mgr. 103. gr. tsl. er kveðið á um skyldu lögreglu til að veita 

skattrannsóknarstjóra ríkisins nauðsynlega aðstoð í þágu rannsókna ef aðili neitar að afhenda 

bókhaldsgögn og hætta er á sakarspjöllum vegna gruns um væntanlegt undanskot gagna. Af 

lestri ákvæðisins má ráða að lögreglu sé einungis skylt að veita embættinu framangreinda 

aðstoð þegar bæði skilyrðin sem ákvæðið kveður á um eru fyrir hendi. Það má því gera ráð 

fyrir því að lögreglu sé ekki skylt að veita umrædda aðstoð ef sú hætta er ekki fyrir hendi að 

gögnunum verði komið undan. Sú heimild skattrannsóknarstjóra ríkisins til að kalla eftir 

aðstoð lögreglu er því ekki án takmarkana en hér má þó velta fyrir sér hvernig þetta er metið 

og hver leggur mat á hvort hætta á sakarspjöllum sé fyrir hendi. Metur lögreglan hvort 

framangreind hætta sé fyrir hendi eða er mat á því í höndum skattrannsóknarstjóra ríkisins? 

Liggur það alltaf fyrir? Verður þetta að teljast óljóst. 

Með breytingarlögum nr. 77/2004 var seinni málsl. 5. mgr. 103. gr. tsl. bætt við ákvæðið, 

en þar er fjallað um skyldu lögreglu til að færa aðila til skýrslugjafar hjá skattrannsóknarstjóra 

ríkisins ef hann hefur að forfallalausu ekki sinnt slíkri kvaðningu. Tilgangurinn með þessu 

ákvæði er að girða fyrir þann möguleika að skattaðilar geti komið sér undan því að mæta til 

skýrslugjafar hjá embættinu. Umrætt ákvæði er í eðli sínu sambærilegt og þegar kveða þarf 

mann til skýrslugjafar hjá lögreglu eða tryggja þarf að aðili mæti við aðfarargerð. Fram að 

setningu ákvæðisins höfðu skattaðilar komið sér undan því að mæta til skýrslutöku hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins og því tafið mál og gert þannig erfiðara að upplýsa málsatvik.
191

 

Verður að telja þetta ákvæði nauðsynlegt svo unnt sé að ljúka rannsókn máls en það liggur í 
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 Sambærilegt ákvæði er að finna í 4. mgr. 13. gr. laga nr. 55/2009, um sjúkraskrár, enda er hér um að ræða 

persónulegar upplýsingar sem varða mikla hagsmuni.  Það er spurning hvort rannsóknargögnin séu 

nafnhreinsuð áður en löggiltum (utanaðkomandi) endurskoðanda er afhent þau til frekari rannsóknar. 
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hlutarins eðli að hér er um mjög íþyngjandi úrræði að ræða og því mikilvægt að hófs sé gætt 

við beitingu þess. 

 

4.4.1.4 Ákvæði 6. mgr. 103. gr. tekjuskattslaga 

Eins og fjallað er um hér að framan hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins heimild til að 

framkvæma rannsóknir á ætluðum skattalagabrotum. Í 6. mgr. 103. gr. tsl. er að finna ákvæði 

sem segja má að takmarki valdsvið skattrannsóknarstjóra ríkisins í tilteknum málum, en þar er 

tekið fram að þegar aðgerðir embættisins gefa tilefni til endurákvörðunar skuli ríkisskattstjóri 

annast þann hluta málsins, sbr. 96. og 97. gr. tsl. Skattrannsóknarstjóri ríkisins er því ekki bær 

til að fjalla um þann hluta málsins er snýr að endurákvörðun og verður því að vísa þeim hluta 

til ríkisskattstjóra. 

Það fellur utan efnisafmörkunar þessarar ritgerðar að fjalla um endurákvörðun 

ríkisskattstjóra að öðru leyti en nú þegar hefur verið gert, sbr. umfjöllun í kafla 3.2.1 þar sem 

fjallað er um embætti ríkisskattstjóra. 

 

4.4.1.5 Ákvæði 7. mgr. 103. gr. tekjuskattslaga 

Til að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins geti sinnt því lögbundna hlutverki sínu, að 

rannsaka ætluð brot gegn skattalögum, verður óhjákvæmilega að ganga nærri þeim skattaðila 

sem fyrirliggjandi rannsókn varðar. Hér vegast á mjög ólík sjónarmið, þ.e. annars vegar að 

afla allra nauðsynlegra upplýsinga og gagna frá þeim sem slíkt geta veitt og hins vegar að 

gæta að því að ganga ekki of nærri skattaðila þannig að brotið sé gegn þeim réttindum sem 

honum eru tryggð m.a. í stjórnarskrá og sakamálalögum. En eins og þegar hefur komið fram 

er kveðið á um það í 7. mgr. 103. gr. tsl. að við rannsóknaraðgerðir skattrannsóknarstjóra 

ríkisins skuli gætt að ákvæðum sakamálalaga eftir því sem við á einkum varðandi réttarstöðu 

grunaðra manna á rannsóknarstigi.  

Með þessu ákvæði er m.a. kveðið á um að tilteknar aðgerðir sem varða rannsóknina mega 

ekki ganga svo langt að vegið sé að réttindum skattaðila sem nýtur réttarstöðu sakbornings. 

Hér má vísa til fyrri umfjöllunar í kafla 3.3, einkum kafla 3.3.2 þar sem fjallað er um 

grundvallarmun málsmeðferðar eftir því hvort um skattrannsókn eða skatteftirlit er að ræða. 

Það má einnig benda á að ef aðili er kallaður til skýrslugjafar hjá skattrannsóknarstjóra 

ríkisins er mikilvægt að fyrst sé gengið úr skugga um að réttarstaða þess aðila muni ekki 

breytast síðar í réttarstöðu grunaðs manns. Vakni skyndilega grunur um refsiverða háttsemi 

vitnis við skýrslutöku ber að stöðva skýrslutökuna samstundis. 
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Það má velta fyrir sér hvaða áhrif það hefur á réttarstöðu manns ef hann nýtur ekki stöðu 

sakbornings strax í upphafi rannsóknar, þar sem réttarstaða viðkomandi skattaðila gjörbreytist 

við það. Það skiptir mestu máli í því samhengi að grunaður maður verði ekki þvingaður til að 

tjá sig á nokkurn hátt um hina ætluðu refsiverðu háttsemi eða aðstoða að öðru leyti við 

rannsóknina, sbr. 2. mgr. 64. gr. sml., en nánar verður fjallað um rétt aðila til að fella ekki sök 

á sjálfan sig, í kafla 4.5.2.4. Ætla má að þær upplýsingar sem maður hefur gefið sem vitni 

verði ekki heimilt að nota síðar í rannsókn sem beint er gegn honum. Má í þessu sambandi 

vísa til Hrd. 16. mars 2007 (92/2007), sem reifaður verður í kafla 4.5.2.4 hér á eftir. Í þessu 

ljósi getur verið eðlilegt að gefa aðilum fremur réttarstöðu sakbornings í upphafi ef einhverjar 

líkur eru á að slík réttarstaða geti átt við, en falla þá fremur frá því síðar ef málsatvik eru með 

þeim hætti að eðlilegra er að líta á stöðu viðkomandi fremur sem vitni. Með slíku verklagi er 

bæði réttarstaða aðila tryggð strax í upphafi og á sama tíma komið í veg fyrir að mál skaðist á 

þeirri forsendu að skattaðilum hafi ekki verið veitt réttarstaða grunaðs strax í upphafi. 

Nánar verður fjallað um þvingunarráðstafanir skattrannsóknarstjóra ríkisins í kafla 4.5.3 

þar sem skoðað verður hvort ákvæði tsl. um upplýsingaskyldu og heimild til upplýsinga-

öflunar samræmast ákvæðum sakamálalaga. Fjallað verður um haldlagningu gagna og húsleit 

embættisins við framkvæmd rannsókna á ætluðum skattalagabrotum.  

 

4.5 Samræmast ákvæði tekjuskattslaga um upplýsingaskyldu til skattyfirvalda og 

rannsóknarheimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins réttindum sakbornings samkvæmt 

sakamálalögum og MSE?  

4.5.1 Almennt um skattrannsóknir og þýðingu sakamálaréttarfars við framkvæmd þeirra 

Meðferð hefðbundins sakamáls skiptist í grófum dráttum í tvennt: Annars vegar er um að 

ræða rannsókn á meintri refsiverðri háttsemi og ákvörðun um hvort höfða skuli dómsmál að 

henni lokinni og hins vegar er það meðferð málsins fyrir dómi eftir að ákæra hefur verið gefin 

út á grundvelli rannsóknarinnar.
192

 Hér verður einungis fjallað um rannsókn 

skattrannsóknarstjóra ríkisins á ætluðum skattalagabrotum en ekki eru efni til að fjalla um 

meðferð skattarefsimála fyrir dómi. 

Í þessum kafla verður skoðað hvort ákvæði tekjuskattslaga og annarra skattalaga um 

upplýsingaskyldu og rannsóknarheimildir séu í samræmi við ákvæði sakamálalaga og MSE.  

Rannsókn sakamáls er einskorðuð við það þegar lögregla og önnur stjórnvöld, s.s. 

skattrannsóknarstjóri ríkisins, rannsaka mál með það að markmiði að skapa viðhlítandi 
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grundvöll undir ákvörðun um hvort ákæra verði gefin út.
193

 Í kaflanum verður m.a. fjallað um 

þær þvingunarráðstafanir sem skattrannsóknarstjóri ríkisins getur gripið til í tilefni rannsóknar 

á ætluðum brotum á skattalögum. Þá verður einnig fjallað um upplýsingaskyldu lögmanna 

skattaðila og upplýsingaskyldu verjenda þeirra aðila sem grunaðir eru um skattalagabrot og 

heimild skattrannsóknarstjóra ríkisins til að krefjast gagna frá þeim aðilum. 

 

4.5.2 Meginreglur sakamálaréttarfars sem gilda um skattrannsóknir  

Tilteknar meginreglur gilda um meðferð sakamála fyrir dómi, en sumar þeirra eiga jafnframt 

við um rannsókn máls, s.s. hlutlægnisreglan, reglan um hraða málsmeðferð og 

meðalhófsreglan.
194

   

Hlutlægnisregluna er að finna í 1. máls. 2. mgr. 53. gr. sml. þar sem segir orðrétt: „Þeir 

sem rannsaka sakamál skulu vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og gæta jafnt að 

þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar.“ Hér er fjallað um skyldu þeirra sem annast 

rannsókn sakamála til þess að gæta ætíð að hlutlægni í störfum sínum.
195

 

Skattrannsóknarstjóra ríkisins ber samkvæmt þessari meginreglu að gæta hlutlægni við 

rannsókn skattarefsimála og gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sektar og sýknu, en þess 

ber að geta að sambærileg skylda hvílir ekki á ríkisskattstjóra.  

Þá ber einnig að geta 2. mgr. 102. gr. sml. sem gildir um rannsóknarathafnir en þar segir: 

„Auk þess sem í 1. mgr. segir má leggja fyrir héraðsdóm ágreining um lögmæti 

rannsóknarathafna lögreglu eða ákæranda. Enn fremur ágreining um réttindi sakbornings, 

verjanda hans eða lögmanns, þar á meðal kröfu þeirra um tilteknar rannsóknaraðgerðir, 

ellegar réttindi brotaþola, réttargæslumanns hans eða lögmanns.“ Með þessu ákvæði er 

skattaðilum sem eru til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins fenginn réttur til að bera 

lögmæti rannsóknarathafna embættisins undir dómara. Þessi regla veitir því skattaðilum 

tiltekna vernd gegn mögulegum yfirgangi skattrannsóknarstjóra ríkisins og veitir um leið 

embættinu einskonar aðhald. 

 

4.5.2.1 Meðalhófsreglan 

Eins og áður hefur komið fram verða skattyfirvöld að gæta að meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttarins, sbr. 12. gr. ssl., við meðferð mála sem þau hafa til skoðunar og er sérstök 

ástæða til að gæta að meðalhófsreglunni við framkvæmd skattrannsókna þar sem um mjög 

                                                 
193

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 30. 
194

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 51. 
195

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1428. 



85 

 

íþyngjandi inngrip er að ræða. Einnig er mikilvægt að skattyfirvöld gæti hófs í 

upplýsingaöflun vegna þeirra mála sem þau hafa til meðferðar. Eins og rakið er í 

framangreindum köflum 4.3.2 og 4.4.1.2, þar sem fjallað er um heimildir skattyfirvalda til að 

afla gagna og annarra upplýsinga, er um ansi víðtækar heimildir að ræða. Skylda aðila til að 

afhenta gögn nær ekki einungis til þeirra gagna er varða þann sem krafinn er tiltekinna (eða 

jafnvel ótiltekinna) gagna, heldur hvílir sú skylda á aðilum að afhenta einnig þær upplýsingar 

er varða aðra skattaðila. Má í þessu sambandi nefna sem dæmi heimild skattrannsóknarstjóra 

ríkisins til að krefja hýsingaraðila ýmissa rafrænna gagna, s.s. tölvupósta, um afhendingu 

þeirra gagna sem þeir hafa undir höndum. Þykir í tilvikum sem þessum sérstök ástæða til að 

gæta hófs þar sem um tiltekið trúnaðarsamband er að ræða milli skattaðila og tiltekins 

hýsingaraðila sem gæta verður að þrátt fyrir framangreinda 5. mgr. 94. gr. tsl. En eins og 

nánar verður vikið að síðar telur höfundur eðlilegast að skattyfirvöld afli í öllum tilvikum 

fyrirfram úrskurðar dómara um afhendingu gagna frá þriðja aðila sem tekið hefur að sér 

vörslu gagna fyrir þann sem rannsókn beinist að, sbr. kafla 4.5.3.2.  

Í 3. mgr. 53. gr. sml. er að finna ákvæði er kveður á um að gæta skuli meðalhófs við 

rannsókn sakamáls og er það ákvæði nátengt meðalhófsreglu 12. gr. ssl. Þegar til greina 

kemur að grípa til þvingunarráðstafana, sem nánar verður fjallað um í kafla 4.5.3 og einnig 

við framkvæmd þeirra reynir á framangreinda meðalhófsreglu. 

 

4.5.2.2 Friðhelgi einkalífs einstaklinga og lögaðila 

Í 8. gr. MSE er svo hljóðandi ákvæði: „Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, 

fjölskyldu, heimilis og bréfaskrifta. – Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema 

samkvæmt því sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi, vegna 

þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða 

eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra.“ Hliðstætt 

ákvæði er að finna í 71. gr. stjskr. þar sem segir: „Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis 

og fjölskyldu. – Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan 

hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda 

annarra.“  

Með framangreindum ákvæðum eru því einstaklingum tryggð tiltekin réttindi sem ekki 

verða skert nema í undantekningartilvikum. Eins má færa fyrir því rök að vernd lögaðila falli 

einnig undir framangreind ákvæði þar sem lögaðili er búinn til af einstaklingum sem njóta 

framangreindra réttinda. Sem dæmi má nefna er inngrip í eignarréttindi félags í raun óbeint 
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inngrip í fjárhagslega hagsmuni þeirra einstaklinga sem að baki félaginu standa. Vernd 

félagsins sækir því í raun stoð í vernd þeirra einstaklinga sem að baki þeim standa.
196

 

MDE, Société Colas Est o.fl. gegn Frakklandi, 16. apríl 2002 (37971/97). Þar var fjallað 

um réttarstöðu félaga sem gerð var húsleit hjá og var niðurstaðan sú að lögaðilar gætu að 

nokkru leyti byggt á 8. gr. MSE, sem mælir fyrir um friðhelgi eikalífs, fjölskyldu, heimilis og 

bréfaskrifta.
197

  

Með stjórnarskrárbreytingunum árið 1995 voru m.a. gerðar breytingar á mannréttinda-

ákvæðunum, þ.á.m. 71. gr. Fylgdi ítarleg greinargerð með frumvarpinu og ýmis önnur gögn 

um hin breyttu mannréttindaákvæði.
198

 Í lögskýringargögnum með stjórnarskránni er þó fátt 

sem styður mannréttindi lögaðila. Af lögskýringargögnunum verður helst ráðið að ætlast sé til 

að ákvæðin, sem vísa berum orðum til manna eða mannlegra þátta, verði skýrð samkvæmt 

orðanna hljóðan. Það má hins vegar benda á að þótt  bersýnilega hafi einstaklingar verið 

hafðir í huga við setningu ákvæðanna, er hvergi tekið fram sérstaklega að lögaðilar skuli ekki  

njóta þeirra réttinda sem þar um ræðir.
199

 

Í dómaframkvæmd hefur vernd lögaðila samkvæmt 71. gr. stjskr. komið til tals, sbr. Hrd. 

30. september 1999 (389/1999), Hrd. 30. september 1999 (390/1999) og Hrd. 30. september 

1999 (391/1999), en þau mál vörðuðu öll húsleit sem farið hafði fram í húsakynnum 

félaganna þar sem hald var lagt á tiltekin gögn. Allar fóru þessar húsleitir fram að fengnum 

úrskurði héraðsdóms en félögin kærðu þann úrskurð til Hæstaréttar sem vísaði málunum frá af 

réttarfarsástæðum, en það sem skiptir máli í þessu sambandi er umfjöllun Hæstaréttar um 

hvort þörf sé á dómsúrskurðum til slíkra húsleita. Þar segir m.a.: 

 

Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 getur Samkeppnisstofnun við rannsókn 

máls gert nauðsynlegar athuganir á starfsstöð fyrirtækis og lagt hald á gögn, þegar ríkar ástæður 

eru til að ætla að brotið hafi verið gegn lögunum eða ákvörðunum samkeppnisyfirvalda. 

Samkvæmt 2. mgr. greinarinnar skal við framkvæmd slíkra aðgerða fylgja ákvæðum laga um 

meðferð opinberra mála um leit og hald á munum. Með hliðsjón af 2. mgr. 71. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 9. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, verður að skýra 

síðarnefnda ákvæðið á þá leið að leit samkvæmt fyrrnefnda ákvæðinu skuli heimiluð með 

úrskurði dómara samkvæmt 1. mgr. 90. gr. laga nr. 19/1991 nema sá, sem í hlut eigi, samþykki 

hana. 

 

Sjá einnig Hrd.  3. maí 2002 (177/2002) og Hrd. 3. maí 2002 (178/2002), sem einnig 

fjölluðu um rannsóknaraðgerðir Samkeppnisstofnunar, þar sem Hæstiréttur tók af öll tvímæli 
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um að lögaðilar nytu stjórnarskrárverndar gegn slíkum inngripum.
200

 Í þeim málum fjallaði 

Hæstiréttur m.a. um húsleit sem gerð hafði verið hjá tilteknum félögum og haldlagningu, en 

um hana segir m.a.: 

 

Þótt varnaraðili sé hlutafélag nýtur hann jafnt sem einstaklingur þeirrar friðhelgi, sem um ræðir í 

1. mgr. og 2. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 9. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, 

gagnvart aðgerðum sóknaraðila við leit á skrifstofum hans og könnun þar á skjölum og 

tölvutækum gögnum. [Leturbreyting höf.]. 

 

Niðurstaða þessa máls var þó sú að Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms þar sem 

kröfum stjórnarskrárinnar varðandi takmarkanir á umræddum mannréttindum var fullnægt.  

Það er hins vegar einnig ljóst af dómnum að Hæstiréttur telur að lögaðilar njóti sömu 

verndar og einstaklingar gegn aðgerðum stjórnvalda við leit og haldlagningu á „heimilum“ 

sínum eða skrifstofum og starfsstöðvum fyrirtækis. 

 

4.5.2.3 Réttlát málsmeðferð — málshraðareglan 

Samkvæmt 70. gr. stjórnarskrárinnar eiga allir rétt til þess að fá úrlausn um ákæru á hendur 

sér um refsiverða háttsemi innan hæfilegs tíma og fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. 

Sambærilega reglu er að finna í 1. mgr. 6. gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994.  Í 2. málsl. 2. mgr. 

53. gr. sml. er auk þess að finna ákvæði þar sem segir orðrétt: „Þeim ber jafnframt að hraða 

meðferð mála eftir því sem kostur er.“   Þótt þessi ákvæði taki, eftir orðanna hljóðan, einungis 

til meðferðar fyrir dómi hefur í framkvæmd verið litið svo á að þau gildi einnig um 

málsmeðferðina á rannsóknarstigi, sbr. Hrd. 25. janúar 2012 (682/2011), Hrd. 25. janúar 

2012 (683/2011), Hrd. 25. janúar 2012 (684/2011), Hrd. 25. janúar 2012 (685/2011), sem 

allir fjölluðu um synjun héraðsdóms um að kyrrsetning sýslumanns yrði felld úr gildi, en um 

var að ræða kyrrsetningar sem fóru fram í tengslum við rannsókn á ætluðu lögbroti. Í dómum 

Hæstaréttar var fjallað um þann tíma sem rannsókn málanna hefði tekið og þar sem dráttur á 

rannsókn ætlaðra brota hafði verið með þeim hætti að hún fór í bága við framangreind ákvæði 

stjskr. og laga var ákvörðun sýslumanns felld úr gildi.  

Hæstiréttur hefur ítrekað skýrt framangreind ákvæði sem fjalla um málshraða á þann hátt 

að umtalsverðar tafir á rannsókn máls brjóti í bága við meginregluna um hraða málsmeðferð, 

nema þær hafi verið skýrðar á fullnægjandi hátt af lögreglu eða ákæruvaldi, t.d. með vísun til 

þess að hinar umtalsverðu tafir hafi verið nauðsynlegar til að málið teldist nægilega 

upplýst.
201
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Í úrskurði yfirskattanefndar 16. maí 2007 (129/2007), þar sem kærður var úrskurður 

skattstjóra um endurákvörðun opinberra gjalda tiltekin gjaldár, var m.a. fjallað um tafir á 

meðferð málsins. Í úrskurðinum segir m.a. orðrétt: 

 

Af gögnum málsins verður ekki ráðið að skattstjóri hafi tilkynnt kæranda um 

fyrirsjáanlegar tafir á afgreiðslu málsins, sbr. 3. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, en 

í hinum kærða úrskurði skattstjóra um endurákvörðun kemur fram að dráttur hafi stafað af 

starfsmannabreytingum hjá embættinu. Þær skýringar geta ekki réttlætt fyrrgreindan 

seinagang. Að því virtu sem rakið hefur verið verður að telja að ónauðsynlegur dráttur 

hafi orðið á afgreiðslu málsins af hendi skattstjóra, sem brotið hafi í bága við 

málshraðareglu 1. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Tekið skal fram að samkvæmt 

dóma- og úrskurðaframkvæmd hafa brot stjórnvalda gegn almennum málshraðareglum og 

ákvæðum um lögmælta fresti til að ljúka málum almennt ekki verið talin leiða til þess ein 

sér að ómerkja beri viðkomandi ákvarðanir, sbr. m.a. H 1948:179, H 1997:385, H 

1998:1094, H 1998:3781. Má í þessu sambandi og sérstaklega vísa til úrskurðar 

Héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. september 2004 sem staðfestur var með dómi 

Hæstaréttar Íslands í málinu nr. 424/2004 sem kveðinn var upp 19. nóvember 2004. Að 

þessu athuguðu getur framangreindur dráttur á meðferð málsins af hendi skattstjóra ekki 

leitt til ógildingar á hinni kærðu ákvörðun hans. [Leturbreyt. höf.]. 

 

Af þessum úrskurði má ráða að tafir vegna innri starfsemi tiltekins stjórnvalds geta ekki 

réttlætt ólögmætar tafir á meðferð máls. Þó verður meira að koma til en tafir á málsmeðferð 

svo fallist verði á ógildingu hinnar kærðu ákvörðunar sem til meðferðar er hverju sinni. Í 

úrskurðinum er vísað til Hrd. 19. nóvember 2004 (424/2004) þar sem héraðsdómur, sem 

staðfestur var með vísan til forsendna, taldi ekki að tilteknar tafir á málsmeðferð hjá 

skattstjóra og síðar yfirskattanefnd hefðu verið svo alvarlegar að leiða skyldi til ógildingar 

fyrri niðurstöðu yfirskattanefndar. Mál þetta varðaði fjárnám sýslumanns vegna vangoldinna 

skattgreiðslna. 

Það er heldur ekki talið vera brot á meginreglu um hraða málsmeðferð ef það er ekki 

stjórnvaldinu heldur sakborningi að kenna að rannsóknin hefur dregist óhóflega. Sjá hér til 

hliðsjónar Hrd. 8. júní 2006 (248/2006) þar sem Hæstiréttur réttlætti tafir á rannsókn 

skattrannsóknarstjóra ríkisins m.a. með þeim rökum að þær tafir sem urðu á málinu hefði að 

nokkru mátt rekja til atriða er vörðuðu sakborninginn en ekki stjórnvaldið. En jafnvel þótt 

sakborningi verði að einhverju leyti kennt um að rannsókn hafi tafist óhóflega, teljast tafir á 

rannsókn hins vegar ekki afsakanlegar ef lögregla eða þar til bært stjórnvald hefur ekki gert 

viðeigandi ráðstafanir til að halda rannsókn áfram.
202

 

Afleiðingar þess að stjórnvöld sem fara með rannsókn máls brjóta gegn reglunni um hraða 

málsmeðferð geta orðið þær að ríkið verði talið skaðabótaskylt, sbr. Hrd. 10. apríl 2003 
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(338/2002), þar sem m.a. var um að ræða skaðabótaskyldu ríkisins vega óhóflegs dráttar á 

rannsókn á ætluðum ólöglegs innflutnings tollfulltrúa. 

Hafi tafir á meðferð máls, sem verið hefur til rannsóknar hjá lögreglu eða stjórnvaldi, ekki 

verið réttlætanlegar að mati dómenda, hefur refsing oft verið milduð frá því sem hún hefði 

annars orðið, sbr. Hrd. 9. október 2003 (112/2003),  þar sem tafir á rannsókn máls, sem 

varðaði brot á vskl. og bókhaldslögum og var ekki talið flókið eða umfangsmikið, leiddu til 

þess að dóminum þótti ekki hjá því komist að fresta greiðslu helmings sektarinnar 

skilorðsbundið í þrjú ár. Sjá einnig Hrd. 10. maí 2007 (320/2006) þar sem manni sem 

sakfelldur var fyrir brot gegn vskl. og stgrl., var gert að sæta fangelsi í fjóra mánuði en sú 

refsing var skilorðsbundin m.a. vegna óhóflegs dráttar á rannsókn málsins. Í þessum málum 

var refsing milduð vegna tafa á rannsókn og er þessi afstaða í samræmi við viðhorf 

mannréttindadómsóls Evrópu sem gefið hefur til kynna að yfirvöld í aðildarríkjum MSE geti 

bætt fyrir brot á reglunni um hraða málsmeðferð með því að milda refsingu og önnur viðurlög 

í garð hins ákærða til að vega upp á móti hinum óhæfilega drætti við meðferð á máli 

viðkomandi.
203

 Sjá hér til hliðsjónar Hrd. 21. júní 1991 (482/1990) en þar höfðu fimm ár liðið 

frá því að rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á bókhaldi félags hófst þar til héraðsdómur 

fjallaði um málið. Þar var þó ekki um að ræða meint brot gegn málshraðareglu heldur varðaði 

málið ágalla á bókhaldi félags sem bætt hafði verið úr nokkru áður en dómurinn féll og hafði 

þar með verið í lagi í talsverðan tíma. Niðurstaðan byggði þannig á því að sakborningurinn 

hefði sér ákveðnar málsbætur í ljósi lagfærðrar framkvæmdar. 

Þessar meginreglur, sem nú hefur verið fjallað stuttlega um og gilda við rannsókn 

sakamála, þ.á.m. þeirra mála sem skattrannsóknarstjóri ríkisins annast, tengjast hver annarri 

innbyrðis. Leiðir það t.d. yfirleitt til minna tjóns og óhagræðis fyrir þá sem hlut eiga að máli 

að rannsókn taki sem skemmstan tíma
204

 og að gætt er meðalhólfs við beitingu 

þvingunarúrræða sem eru til þess fallin að skerða rétt borgaranna til friðhelgi einkalífs. 

 

4.5.2.4 Réttur til að fella ekki á sig sök 

Það er jafnan talin ein af grundvallarreglum sakamálaréttarfars að mönnum verður ekki gert 

að fella á sig sök. mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið að þetta sé þáttur í réttlátri 

málsmeðferð skv. 6. gr. MSE. Sakborningi er þannig óskylt að tjá sig við skýrslutöku eða 

aðstoða á annan hátt við rannsókn sakamáls á hendur sjálfum sér, sbr. 2. mgr. 64. gr. sml. þar 

sem segir orðrétt: „Sakborningi er óskylt að svara spurningum varðandi refsiverða hegðun 
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sem honum er gefin að sök. Ber þeim sem skýrslu tekur að benda sakborningi ótvírætt á 

þennan rétt hans.“ 

Hér skiptir einnig máli að um mælt er fyrir um sum þessara réttinda í ákvæðum stjskr. og 

MSE. Sé gengið á rétt sakborninga við rannsókn hjá öðru stjórnvaldi en lögreglu, og þá um 

leið vikið frá ákvæðum stjskr. og MSE, kann að fara svo að ekki sé heimilt að byggja á þeirri 

rannsókn við höfðun sakamáls, sbr. Hrd. 16. mars 2007 (92/2007). Málið varðaði meðferð 

máls sem hófst hjá Samkeppnisstofnun, þar sem tilteknir einstaklingar veittu upplýsingar í 

máli sem heyrði undir þá stofnun en felldu um leið á sig sök þar sem höfðað var í kjölfarið 

refsimál á hendur þessum einstaklingum á grundvelli rannsóknar Samkeppnisstofnunar, m.a. á 

grundvelli þeirra upplýsinga sem sakborningarnir höfðu veitt stofnunni sem vitni. Í málinu var 

m.a. vísað til 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE þar sem þessir einstaklingar voru ekki taldir hafa 

notið þeirra réttinda sakborninga sem mælt fyrir  er um í þessum ákvæðum þegar þeir sættu í 

raun lögreglurannsókn. Komst meirihluti Hæstaréttar að þeirri niðurstöðu að ákæra yrði því 

ekki reist á umræddi lögreglurannsókn.
205

 

Telja verður að sömu sjónarmið og rakin eru í framangreindum dómi eigi við um mál þau 

sem skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur til meðferðar, þ.e. að gæta verður að sömu 

sjónarmiðum varðandi rétt manns til að tjá sig ekki sem vitni um tiltekin mál en fella á sig sök 

um leið á seinni stigum málsins. 

 

4.5.3 Þvingunarráðstafanir sem skattrannsóknarstjóra ríkisins er heimilt að beita í tengslum 

við skattrannsóknir 

4.5.3.1 Almennt um þvingunarráðstafanir  

Eins og áður hefur komið fram felst í lögmætisreglunni að ákvarðanir stjórnvalda verða 

annars vegar að eiga sér stoð í settum lögum og hins vegar mega þær ekki vera í andstöðu við 

sett lög. Hefur það t.a.m. verið talið fólgið í lögmætisreglunni að stjórnvöld geti almennt ekki 

íþyngt borgurunum með athöfnum sínum eða ákvörðunum nema að hafa til þess viðhlítandi 

heimild í lögum.
206

 Samkvæmt þessu verða aðgerðir skattrannsóknarstjóra ríkisins, sem 

tengjast rannsókn sakamáls og sem telja verður íþyngjandi fyrir skattaðila, að byggjast á 

skýrum heimildum í lögum.  

Í IX. og X. kafla sml., þar sem fjallað er um haldlagningu og húsleit, er mælt fyrir um 

aðgerðir eða ráðstafanir sem lögreglu er heimilt að grípa til að uppfylltum tilteknum 

skilyrðum við rannsókn á ætluðu lögbroti. Það sem einkennir þessar þvingunarráðstafanir er 
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einkum það að þær eru knúnar fram með valdi, andstætt vilja þess sem þær beinast að, auk 

þess sem í þeim felst skerðing á mikilvægum réttindum, s.s. friðhelgi einkalífs og fleira,
207

 en 

þessi réttindi njóta verndar í VIII. kafla stjórnarskrárinnar.  Þess vegna eru fyrirmæli um 

þvingunarráðstafanir ekki aðeins að finna í sakamálalögum heldur einnig í 71. gr. stjskr. Þá 

eru þvingunarráðstöfunum þessum settar skorður í alþjóðlegum sáttmálum um mannréttindi 

sem Ísland hefur gerst aðili að, er þá fyrst og fremst átt við mannréttindasáttmála Evrópu, 

einkum 5. gr. hans.
208

 

Oft og tíðum eru þvingunarráðstafanir gerðar með samþykki þess aðila sem ráðstöfunin 

beinist að. Slíkt samþykki getur verið gefið af fúsum og frjálsum vilja en einnig getur verið að 

slíkt samþykki eigi rót sína að rekja til vitneskju um að annars verði ráðstöfunin gerð með 

valdi. Af þeirri ástæðu er eðlilegt að telja ráðstafanir á borð við haldlagningu og húsleit til 

þvingunarráðstafana jafnvel þótt samþykki þess sem þeim er beint að liggi fyrir.
209

 

Þegar gripið er til ráðstafana sem fela í sér þvingunarúrræði sem beinast að aðilum sem 

ekki vita af þeim, s.s. haldlagningu tölvupóstssamskipta hjá hýsingaraðila, er vissulega ekki 

um líkamlega valdbeitingu að ræða en valdbeitingu engu að síður. Hér er um að ræða 

skerðingu á réttindum þeirra er hlut eiga að máli sem knúin er fram með valdi. Þess vegna 

þykir rétt að flokka þessar aðgerðir undir þvingunarráðstafanir.
210

 

 

4.5.3.2 Heimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins til að beita þvingunarráðstöfunum 

Skattrannsóknarstjóra ríkisins eru veittar víðtækar heimildir til að beita tilteknum 

þvingunarúrræðum við rannsókn mála eins og nú verður vikið að.  

Samkvæmt 2. mgr. 94. gr. tsl. hafa skattyfirvöld vegna skatteftirlits og skattrannsókna 

samkvæmt þeim lögum, aðgang að starfsstöðvum framtalsskyldra aðila og birgðageymslum, 

eins og áður hefur komið fram. Einnig hafa skattyfirvöld sömu heimild varðandi starfsstöðvar 

og birgðageymslur þeirra aðila sem ekki eru framtalsskyldir, sbr. 3. mgr. 94. gr. tsl.
211

 Í 

þessum lagagreinum segir ekki að skattyfirvöldum sé heimilt að framkvæma húsleit án 

dómsúrskurðar en þær hafa þó verið skýrðar með þeim hætti í  Hrd. 19. janúar 2004 

(487/2003), sem reifaður er í kafla 4.3.2.3. Með vísun til meginreglnanna í 2. mgr. 71. gr. 

stjskr. og 1. mgr. 75. gr. sml. má aftur á móti færa fyrir því rök að skýra verði 94. gr. tsl. svo 
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að leit sé því aðeins heimil á grundvelli ákvæðisins að fyrir liggi úrskurður dómara eða 

samþykki þess aðila sem í hlut á.
212

  

Ef gengið er út frá þeirri túlkun sem birtist í framangreindum dómi Hæstaréttar, felur það í 

sér að þar sem það er meginregla að lögreglan þarf að meginstefnu að afla dómsheimildar 

fyrir húsleit og haldlagningu nema í alveg sérstökum tilvikum þar sem er hætta á 

sakarspjöllum ef beðið er dómsúrskurðar, er meginreglan varðandi skattrannsóknarstjóra 

ríkisins sú að ekki þarf að afla dómsheimildar fyrir húsleit og haldlagningu nema eftir að 

aðgerðin hefur farið fram og þá því aðeins að sá sem gerðin beinist að andmæli henni 

sérstaklega. Í slíkum tilvikum skal lögregla varðveita þau gögn sem lagt er hald á uns 

niðurstaða dómstóla um réttmæti leitar og haldlagningar liggur fyrir. Þetta á þó ekki við leit á 

heimilum einstaklinga eða öðrum stöðum en í „starfsstöðvum framtalsskyldra aðila og 

birgðageymslum.“ Þar hefur verið talið að afla þurfi dómsúrskurðar fyrirfram. 

Þessi mismunandi skilyrði fyrir húsleit og haldlagningu koma líklega mörgum spánskt 

fyrir sjónir. Það er ekki nema eðlilegt að því sé velt upp hvers vegna rannsóknaraðila í einum 

afmörkuðum hluta refsilagabrota er játuð svo miklu víðtækari heimild til leitar og 

haldlagningar en lögreglu. Röksemdirnar eiga líklega rót sína að rekja til þess að 

skattyfirvöldum hefur verið talið nauðsynlegt að hafa nokkuð víðtækar heimildir til almennra 

eftirlitsstarfa, þ.e. að kanna almennt hjá skattaðilum og hjá rekstraraðilum sérstaklega hvort 

rekstur er í lögboðnu formi, bókhald fært o.s.frv. Slíkt hefur um langa hríð verið gert bæði 

með skriflegum fyrirspurnum og heimsóknum til skattaðila. 

Það er áhugavert að líta til þess hvernig þessum málum er háttað í Danmörku þar sem 

lagaheimildirnar eru að ýmsu leyti svipaðar. Sá grundvallarmunur er þó á að sérstaklega er 

skilið milli stjórnsýslulegs eftirlits annars vegar og rannsóknar á refsiverðum lögbrotum hins 

vegar. Um þetta segir Jan Petersen m.a. í riti sínu Skatte & afgiftsstrafferet (í lauslegri 

þýðingu höfundar): 

 

Ákvörðunin mælir fyrir um það að þegar fyrir liggur rökstuddur grunur um refsivert athæfi (d. 

rimelig grund til mistænke), getur þvingunarráðstöfun gegn hinum grunaða í því augnamiði að 

afla upplýsinga um hin ætluðu lögbrot aðeins farið fram eftir reglum sakamálaréttarfars.
213

 

 

Þessi greinarmunur byggir ekki síst á því að ekki er talið samræmast sjónarmiðum um 

réttláta málsmeðferð og réttinn til að fella ekki á sig sök, að beita hinum víðtæku 

upplýsingaskyldureglum skattaréttarins um sakborninga í refsimálum.  
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Að mati höfundar ganga hinar víðtæku heimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins gegn 

framangreindum meginreglum sakamálalaga og mannréttindadómstóls Evrópu um réttláta 

málsmeðferð og réttinn til að fella ekki á sig sök. Það getur ekki samræmst þessum rétti að 

skattaðili sé skuldbundinn til afhenda þeim sem rannsakar ætlað refsivert lögbrot hans, gögn 

eða skýringar sem gætu verið til þess fallnar að fella á hann sök. Að sama skapi eru 

vandfundnar röksemdir fyrir því að skattrannsóknarstjóri ríkisins geti framkvæmt húsleit án 

dómsúrskurðar. Sjónarmið um einfalt og skjótvirkt skatteftirlit geta e.t.v. réttlætt gagnaöflun 

ríkisskattstjóra sem ekki fer fram í því augnamiði að skjóta stoðum undir refsimál, en það 

getur að mati höfundar á engan hátt réttlætt frávik frá grundvallarreglum um réttindi grunaðra 

manna.  

Fyrrgreind 12. gr. ssl., um meðalhóf, hvílir á meginreglu sem hefur víðtækara gildissvið 

en meðalhófsregla stjórnsýslulaga. Þessi víðtæka meginregla gildir við rannsóknir stjórnvalda 

á stjórnsýslumálum. Stjórnvöldum ber þannig ávallt að haga rannsókn máls með þeim hætti 

að ekki verði beitt meira íþyngjandi aðferðum en þörf er á og að þeim rannsóknaraðferðum 

sem valdar eru verði ekki beitt á harkalegri hátt en nauðsyn og efni eru til. Til að lýsa áhrifum 

meðalhófsreglunnar við beitingu rannsóknarúrræða má taka haldlagningu gagna sem dæmi,
214

 

sem  m.a. lögregla og skattrannsóknarstjóri ríkisins hafa heimild til að grípa til. Í fyrsta lagi 

má ekki grípa til haldlagningar ef þá er ljóst að þetta tiltekna rannsóknarúrræði getur ekki af 

einhverjum ástæðum komið að notum við að upplýsa hið ætlaða brot. Í öðru lagi er stjórnvaldi 

ekki heimilt að beita haldlagningu ef annað og vægara rannsóknarúrræði getur komið að 

gangi. Oft er það svo að val stendur á milli þess að fara á starfsstöð eða heimili viðkomandi 

skattaðila til að rannsaka gögn eða að fara til að haldleggja tiltekin gögn. Það ræðst af fjölda 

gagna, eðli þeirra og fleiri atriðum hvort raunhæft sé að láta það nægja að fara á staðinn og 

rannsaka tiltekin gögn.
215

 Því til hliðsjónar má nefna Hrd. 3. maí 2002 (177/2002) og Hrd. 3. 

maí 2002 (178/2002), sem áður var fjallað um í kafla 4.5.2.2 þar sem deilt var um lögmæti á 

vali á milli rannsóknarúrræða og því haldið fram að í þeim málum hefði Samkeppnisstofnun, 

sem hafði til rannsóknar ætluð brot gegn samkeppnislögum, brotið gegn meðalhófsreglunni 

þar sem ekki hefði verið þörf á því að grípa til haldlagningar. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að m.a. vegna umfangs málsins hefði ekki verið unnt að grípa til vægara 

rannsóknarúrræðis.  

Við framkvæmd haldlagningar verður þannig að gæta að meðalhófsreglunni eins og nú 

hefur verið rakið. Við framkvæmd húsleitar þar sem haldlagning er framkvæmd má ekki 
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leggja hald á meira af gögnum en rannsóknarhagsmunir krefjast. Þá má heldur ekki halda 

gögnum lengur en þörf krefur, sbr. UA 30. júní 1997 (1693/1996), þar sem umboðsmaður 

taldi að brotið hefði verið gegn meðalhófsreglunni þar sem skattyfirvöld hefðu ekki réttlæt 

þann langa tíma sem þau höfðu bókhaldsgögn tiltekins aðila undir höndum. 

Með breytingalögum 165/2010 var bætt við nýjum málslið við 2. mgr. 94. gr. þess efnis að 

skattrannsóknarstjóra ríkisins er heimilt að leita úrskurðar héraðsdóms um leit og 

haldlagningu gagna á heimilum og öðrum stöðum sem 2. málsl. ákvæðisins tekur ekki til. 

Tilgangur þessarar breytingar var m.a. sá að einfalda og flýta fyrir málsmeðferð gagnvart 

þeim aðilum sem eru til rannsóknar. Í frumvarpinu segir m.a. orðrétt: 

 

Samkvæmt 7. mgr. 103. gr. laga nr. 90/2003 skal við rannsóknaraðgerðir hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins gætt að ákvæðum laga um meðferð sakamála eftir því sem við 

getur átt, einkum varðandi réttarstöðu grunaðra manna á rannsóknarstigi. Þótt leiða megi að því 

líkur að á grundvelli þessa ákvæðis hafi skattrannsóknarstjóri ríkisins nú þegar heimild til að 

fara með úrskurðarbeiðni fyrir héraðsdóm hefur myndast sú venjubundna framkvæmd að mál 

séu kærð til lögreglu sé talin þörf á leit á heimilum eða á öðrum stöðum en starfsstöðvum eða 

birgðageymslum framtalsskyldra aðila, til að mynda sökum þess að starfsstöð er í reynd á 

heimili eða rökstuddur grunur er um að gögn er varða ætluð brot sé þar að finna. Hefur lögregla 

þá farið fram með úrskurðarbeiðni fyrir héraðsdómi á grundvelli kæru frá skattrannsóknarstjóra 

ríkisins og lögregla í framhaldinu framkvæmt leit og haldlagningu í samráði við 

skattrannsóknarstjóra ríkisins. Í kjölfar leitar hefur málinu á ný verið vísað til 

skattrannsóknarstjóra ríkisins til áframhaldandi rannsóknar. 

Með þessu fyrirkomulagi er máli í reynd vísað til opinberrar rannsóknar til þess eins að unnt sé 

að leita úrskurðar um leit og haldlagningu. Hefur þetta leitt til óhagræðis með því að máli er þá 

vísað til opinberrar rannsóknar á frumstigi og því fyrirliggjandi að máli þurfi að vísa á ný til 

áframhaldandi rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Hefur þetta leitt til óhagræðis með 

því að forræði rannsóknarinnar og aðgerðarinnar sjálfrar hefur þótt óljóst af hálfu þess sem hún 

beinist gegn auk þess sem þetta fyrirkomulag hefur leitt til lengri málsmeðferðartíma en ella. 

Með því að tekin séu af tvímæli um það að skattrannsóknarstjóri ríkisins geti leitað eftir 

úrskurði héraðsdóms um leit og haldlagningu er gert ráð fyrir að meðferð máls verði skilvirkari, 

leiði til aukins hagræðis og einföldunar fyrir rannsóknaraðila jafnt og þá aðila sem aðgerðin 

beinist gegn.
 216

 [Leturbreyting höf.]. 

 

Eftir framangreinda lagabreytingu getur skattrannsóknarstjóri ríkisins því farið fram á 

húsleitarheimild í þeim tilvikum þegar rannsókn embættisins varðar gögn sem staðsett eru á 

einkaheimilum. Oft og tíðum eru lögaðilar skráðir til heimilis á einkaheimilum og er því 

æskilegt að unnt sé að nálgast gögnin, annars verða gögn margra lögaðila án efa óaðgengileg 

inni á einkaheimilum fyrirsvarsmanna til að koma í veg fyrir að skattrannsóknarstjóri ríkisins 

eigi möguleika á að nálgast þau. Við framkvæmd húsleitar, hvort sem hún fer fram á 

starfsstöð eða í birgðageymslu, verður þó að gæta hófs. Ekki skal valda meiri truflun en 

nauðsynlegt er og þess skal gætt að öll umgengni valdi sem minnstum óþægindum. Í þeim 

tilvikum þegar leit og/eða rannsókn gagna fer fram á einkaheimilum verður að telja að mjög 
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strangar reglur gildi og í raun strangari en þegar um er að ræða starfsstöðvar og/eða 

birgðageymslur. Það liggur í hlutarins eðli að þar sem einkaheimili er griðarstaður 

fjölskyldunnar verður að fara að með gát, sér í lagi ef börn eru á heimilinu, þar sem jafna má 

þessum aðgerðum við lögregluaðgerðir. Það ræðst væntanlega af húsleitarheimild hverju sinni 

hversu víðtæk tiltekin leitarheimild er en engu að síður má velta því upp hvort heimilt sé að 

leita í öllum herbergjum heimilisins eða hvort svefnherbergi og aðrar vistarverur heimilis-

manna eru þar undanskildar. Ekki er að finna sambærileg reglugerðarákvæði um húsleit á 

einkaheimilum og sett hafa verið um framkvæmd húsleitar á starfsstöð og/eða birgða-

geymslum skattaðila, sbr. 18. gr. reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og 

skattrannsókna. Telja verður að æskilegt væri að slíkar reglur yrðu settar.  

 

4.5.4 Um skyldu lögmanna til að veita og/eða afhenda upplýsingar og önnur gögn og heimild 

skattrannsóknarstjóra ríkisins til að leggja hald á þau gögn 

4.5.4.1 Almennt um þagnarskyldu lögmanna 

Í 22. gr. laga nr. 77/1998, um lögmenn, (hér eftir skammstafað lml.), er að finna svohljóðandi 

ákvæði: „Lögmaður ber þagnarskyldu um hvaðeina sem honum er trúað fyrir í starfi sínu [...]“  

en brot gegn þagnarskyldu ákvæðisins getur verið refsivert samkvæmt 136. gr. hgl. 

Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. lml. setur Lögmannafélag Íslands (hér eftir skammstafað LMFÍ) 

siðareglur fyrri lögmenn, Codex ethicus, þar sem í 1. mgr. 6. gr. reglnanna segir orðrétt: 

„Upplýsingum, sem lögmaður fær í starfi, skal haldið frá óviðkomandi, þótt lögboðin 

þagnarskylda banni ekki. Þá reglu skal lögmaður brýna fyrir starfsfólki sínu“. Auk þess segir, 

í 17. gr. reglnanna, orðrétt: „Lögmaður skal aldrei án endanlegs dómsúrskurðar, sem beint er 

að honum sjálfum, eða skýlauss lagaboðs, láta óviðkomandi aðilum í té gögn og upplýsingar, 

sem lögmaður hefur fengið í starfi um skjólstæðing sinn eða fyrrverandi skjólstæðing [...] 

Trúnaðarskyldan helst þótt verki sé lokið.“  Samkvæmt þessu er þagnarskylda lögmanna ríkur 

þáttur í trúnaðarskyldu hans gagnvart skjólstæðingum sínum. Þó að þau rök, er búa að baki 

þagnarskyldunni, snúi fyrst og fremst að skjólstæðingnum og hans hagsmunum, þá er 

trúnaðarsambandið milli lögmanns og þess, sem hann starfar fyrir, einn af hornsteinum 

réttarríkisins. Það eru því ekki aðeins sérhagsmunir málsaðila, sem um ræðir, heldur búa 

einnig að baki þagnarskyldunni almannahagsmunir, eins og er tekið fram í t.d. MDE, Niemietz 

gegn Þýskalandi, 16. desember 1992 (13710/88).
217
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Í  5. mgr. 94. gr. tsl. er að finna ákvæði sem fjallar m.a. um þagnarskyldu en þar segir 

orðrétt: „Ákvæði annarra laga um trúnaðar- og þagnarskyldu víkja fyrir ákvæðum þessarar 

greinar.“ Þess ber að geta að laganefnd Lögmannafélags Íslands gaf út umsögn vegna 

frumvarps til laga nr. 46/2009 þar sem m.a. var lagðar til framangreindar breytingar á 94. gr. 

tsl., þar sem nefndin taldi að frumvarpið þarfnaðist ítarlegrar skoðunar og lagðist nefndin af 

þeim sökum gegn því að það yrði samþykkt eins og það var lagt fyrir. Í umsögn sinni fjallaði 

nefndin um þær breytingar sem frumvarpið tók til en um nýmæli 5. mgr. 94. gr. tsl., þar sem 

segir að ákvæði annarra laga um trúnaðar- og þagnarskyldu víki fyrir ákvæðum 94. gr. tsl. 

sagði orðrétt í umsögn nefndarinnar: 

 

Um er að ræða nýmæli sem kveður á um ákveðna upplýsingagjöf sérfræðinga sem lúta 

þagnarskyldu í störfum sínum samkvæmt skýrum lagafyrirmælum og siðareglum, vísast í þessu 

samhengi m.a. til 1. mgr. 68. gr. og 119. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 og 53. gr. 

laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Á það skal minnt að trúnaðarskylda stétta, eins og 

lögmanna, er lögfest til staðfestingar stjórnarskrárvörðum réttindum einstaklinga. Má þar m.a. 

benda á friðhelgi einkalífs skv. 71. gr. stjórnarskrár og 8. gr. MSE og réttindi sakborninga til 

réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi m.a. skv. 6. gr. MSE. Undantekningar eða afnám lögmæltrar 

trúnaðarskyldu  ber því að rökstyðja með stjórnskipulegum rökum. Ekki verður séð að fyrir 

þessari undantekningu hafi verið færð fullnægjandi rök. [...] 

Af þessu áréttir laganefnd mikilvægi þess að stíga varlega til jarðar þannig að alls ekki sé gengið 

lengra en nauðsyn krefur  og teljist grundvöllur fyrir undantekningum frá lögmæltum 

trúnaðarskyldum þurfi það að vera skýrt afmarkað þannig að enginn vafi leiki á um hvaða 

upplýsingar falli þar undir. Telur laganefnd að bæta þurfi ákvæðið verulega að þessu leyti. 

  

Afstaða lögmannafélagsins til þeirra breytinga sem gerðar voru á 94. gr. með 

framangreindum lagabreytingum var mjög skýr eins og sjá má af umsögn laganefndar 

LMFÍ.
218

 

 

4.5.4.2 Þagnarskylda lögmanna sem gegna starfi verjenda sakaðra manna við rannsóknir 

skattrannsóknarstjóra ríkisins, sbr. 103. gr. tekjuskattslaga 

Eins og rakið er í 4.4.1.5 kafla kveður 7. mgr. 103. gr. tsl., á um að skattrannsóknarstjóri 

ríkisins skuli gæta að ákvæðum sakamálalaga við rannsókn sína.
219

 Auk þess má, með 

skírskotun til 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE, líta svo á að skattrannsóknarstjóra ríkisins beri, 

ekki síður en lögreglu, að gæta að ákvæðum sakamálalaga við framkvæmd rannsókna, einkum 

þeirra er varða haldlagningu og húsleit. Þessi ályktun er í samræmi við úrskurð MDE 

Tamosius gegn Bretlandi 19. september 2002 (62002/00) þar sem það virðist ekki hafa skiptir 
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máli hvað þetta atriði varðar að þar stóðu skattyfirvöld að húsleit og lögðu hald á tiltekin 

gögn, en ekki lögregla eða ákæruvald.
 220

 

Samkvæmt b- og c-liðum 3. mgr. 6. gr. MSE á maður sem borinn er sökum um refsiverða 

háttsemi rétt á að fá nægan tíma og aðstöðu til að undirbúa vörn sína og njóta til þess aðstoðar 

lögmanns að eigin vali nema hann kjósi að halda uppi vörnum sjálfur.  En 

mannréttindadómstóll Evrópu hefur litið svo á að þessi réttur sakaðs manns sé þáttur í réttlátri 

málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 1. mgr., sbr. c-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.
221

 Í 1. mgr. 36. gr. 

sml. er að finna svo hljóðandi ákvæði: „Verjanda er heimilt að tala einslega við skjólstæðing 

sinn um hvað eina sem málið varðar“, en ákvæðið er í samræmi við framangreint viðhorf 

mannréttindadómstólsins.
222

 

Ekki er að finna í lögum ákvæði þar sem fjallað er um símtöl milli verjanda og 

sakbornings, en það verður að teljast eðlilegt að þeir fái að ræða í síma án þess að samtalið sé 

hlerað.
223

 Í 2. máls. 1. mgr. 68. gr. sml. er kveðið á um að óheimilt sé að leggja hald á muni, 

svo sem bréf, ef þeir munir hafa að geyma upplýsingar um það sem farið hefur á milli 

sakbornings og verjanda hans. 

Í 3. mgr. 35. gr. sml. er sérstaklega mælt fyrir um þagnarskyldu verjanda og segir þar 

orðrétt: „Þagnarskylda hvílir á verjanda um það sem skjólstæðingur hans kann að hafa trúað 

honum fyrir um afstöðu sína til brots þess sem um er að tefla, svo og um önnur þau atriði sem 

hann hefur komist að í starfa sínum og ekki eru almenningi kunn.“ Þetta ákvæði er mun 

víðtækara en framangreint ákvæði í 1. mgr. 22. gr. lml. þar sem í 3. mgr. 35. gr. sml. nær 

þagnarskyldan ekki aðeins til þeirra atriða sem verjanda hefur verið trúað fyrir heldur einnig 

annarra atriða sem hann hefur komist að í störfum sínum og ekki eru þegar á vitorði 

almennings.
224

  

Þagnarskylda verjenda er fortakslaus og er verjanda því óheimilt, án leyfis skjólstæðings 

síns, að bera vitni í máli hans, líkt og segir í 3. mgr. 117. gr. sml. Ef lögmaður hefur hins 

vegar látið af starfi sínu sem verjandi tiltekins aðila getur hann ekki skorast undan því að 

mæta fyrir dóm sem vitni í máli því sem rekið er gegn fyrrum skjólstæðingi hans, sbr. Hrd. 
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13. janúar 2000 (3/2000).
225

 Í því sambandi er rétt að vekja athygli á 2. málsl. 3. mgr. 119. gr. 

sml., þar sem segir að lögmaður verði aldrei skyldaður til að svara spurningum um það sem 

ákærði hefur trúað honum fyrir sem verjanda sínum.
226

 

Í 3. mgr. 103. gr. tsl., sbr. 1. mgr. 94. gr. tsl. er skattrannsóknarstjóra ríkisins fengin mjög 

víðtæk heimild til að krefjast þess að þeir aðilar sem þar eru taldir upp afhendingar á öllum 

upplýsingum og gögnum sem embættið telur nauðsynlegt að fá afhent. Undir upptalninguna 

falla nánast allir aðilar, bæði einstaklingar og lögaðilar, skattskyldir og óskattskyldir. Hér 

vaknar því sú spurning, hversu langt skattrannsóknarstjóri ríkisins má ganga, þ.e. hverjir falla 

undir þessa upplýsingarskyldu, eða öllu heldur, hverjir eru undanskildir upplýsingaskyldu 94. 

gr. tsl., sbr. 3. mgr. 103. gr. tsl.? 

Athygli er þó vakin á 4. mgr. 94. gr. þar sem lögmenn eru m.a. taldir upp sem aðilar sem 

skylt er að halda tiltekna skrá yfir þá viðskiptavini er þeir veita skattaráðgjöf eða aðra 

þjónustu sem snertir umráð eða beina eða óbeina eignaraðild viðskiptavinanna að rekstri 

félaga, sjóða eða stofnana sem skráð eru erlendis eða eignir þar. Er þeim aðilum sem taldir eru 

upp í ákvæðinu skylt að láta skattyfirvöldum í té umrædda skrá ef þau beiðast þess. 

Í réttarfarslögum Danmerkur og Noregs, auk ýmissa annarra Evrópuríkja, hefur um árabil 

verið að finna sérstök ákvæði er leggja bann við því að trúnaðarupplýsingar í vörslu lögmanna 

séu haldlagðar. Með gildistöku sakamálalaga var slíkt ákvæði tekið upp í íslenskri löggjöf í 

fyrsta sinn. Umrætt ákvæði er að finna í 2. máls. 1. mgr. 68. gr. sml. þar sem segir orðrétt: 

„Óheimilt er að leggja hald á muni ef þeir hafa að geyma upplýsingar um það sem 

sakborningi og verjanda hans hefur farið á milli, svo og upplýsingar sem 2. mgr. 119. gr. tekur 

til.“ Umrætt ákvæði á við um upplýsingar sem lögmaður býr yfir, hvort sem þær varða 

einstakling eða lögpersónu, sbr. b- og d-lið framangreinds ákvæðis 2. mgr. 119. gr. sml. Í fyrri 

hluta 2. málsl. 1. mgr. 68. gr. sml. er mælt fyrir um að óheimilt sé að leggja hald á muni, ef 

þeir hafa að geyma upplýsingar um samskipti verjanda og skjólstæðinga hans, án tillits til þess 

hvort um sé að ræða trúnaðarupplýsingar sem leynt eigi að fara. Þá er ljóst, með vísun til 1. 

málsl. 1. mgr. 68. gr. sml. og athugasemda er fylgdu frumvarpi til laganna, að með hugtakinu 

„munir“ er átt við hvers konar hluti, þ.m.t. tölvur, hvort sem þessir hlutir eru haldlagðir eða 
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um er að ræða upplýsingar sem hlutirnir hafa að geyma, s.s. rafrænar upplýsingar eins og 

tölvupóstsamskipti.
227

 

Að lokum er rétt að nefna dóm sem nýlega var kveðinn upp í Hæstarétti, Hrd. 26. janúar 

2012 (445/2011), þar sem tveir menn voru ákærðir fyrir innflutning fíkniefna. Annar þessara 

manna, sem sakfelldur var í héraði, var sýknaður í Hæstarétti  þar sem dómurinn taldi að ekki 

hefði komið fram lögfull sönnun fyrir sekt hans. Í því sambandi fjallaði dómurinn um meðferð 

málsins í héraði og taldi að hún hefði farið úr skorðum þar sem m.a. hefði verið brotið gegn 

ákvæðum sakamálalaga um trúnað sakbornings og verjanda þar sem lögð voru fram gögn sem 

höfðu að geyma upplýsingar um það sem hefði farið þeim á milli. Í dóminum segir m.a.: 

 

Það að lögregla slökkti ekki á upptöku þannig að trúnaðarsamtal Y og verjanda hans var tekið 

upp á mynddisk braut í bága við 1. mgr. 36. gr. laga nr. 88/2008 þar sem verjanda er veitt 

heimild til að ráðfæra sig einslega við skjólstæðing sinn um hvað eina sem málið varðar. Með 

því að ákæruvaldið lagði fram fyrrgreindan mynddisk við meðferð málsins í héraði og 

héraðsdómarar vísuðu athugasemdalaust til þess í dómi sínum að þeir hafi hlýtt og horft á hann, 

var brotið gegn 4. mgr. 134. gr. laganna þar sem lagt er bann við framlagningu hvers konar 

gagna sem hafa að geyma upplýsingar um það sem sakborningi og verjanda hans hefur farið á 

milli. Er þetta vítavert. [Leturbreyting höf.]. 

 

Af þessum dómi og framangreindu nýmæli í sakamálalögunum er ljóst að þetta er 

gríðarlega mikilsverður trúnaður og nánast algjörlega heilagur á þann hátt að verjanda verður 

ekki gert að upplýsa um nokkuð það sem hann verður áskynja í störfum sínum og skiptir þá 

ekki máli þó að hann hafi látið af störfum. Ekki er heldur undir neinum kringumstæðum 

heimilt að nota upptökur af samtölum verjanda og sakbornings hvar svo sem þau fara fram.  

 

4.6 Að lokinni rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins 

Þegar skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur lokið rannsókn skal taka saman skýrslu um 

rannsókn máls og niðurstöður hennar en þar skal m.a. koma fram hvaða sönnunargögn liggja 

til grundvallar, hvaða aðilar komu til skýrslugjafar, hvenær rannsókn telst vera lokið og hvaða 

rannsóknarmenn hafa unnið að rannsókn málsins, sbr. 31. gr. reglugerðar nr. 373/2001. Þegar 

rannsókn er lokið skal afhenda skattaðila eintak skýrslunnar svo hann geti komið að 

andmælum, afhent frekari gögn og/eða tjáð sig að öðru leyti áður en skattrannsóknarstjóri 

ríkisins tekur ákvörðun um framhald málsins, sbr. 32. gr. reglugerðarinnar. Ef andmæli 

skattaðila gefa tilefni til skal rannsóknin endurupptekin, sbr. 33. gr. reglugerðarinnar, og skal 

við lúkningu hennar taka tillit til framkominna andmæla skattaðila. Berist hins vegar engin 

                                                 
227

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1424 og Eiríkur Tómasson: „Mikilvægi þess að gætt sé trúnaðar í skiptum 

lögmanna og skjólstæðinga þeirra“, bls. 222-223. 
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andmæli frá skattaðila eða telji skattrannsóknarstjóri ríkisins framkomin andmæli ekki gefa 

tilefni til breytinga, skal hann taka ákvörðun um framhald málsins, sbr. sömu greinar. 

 Ef  rannsókn málsins gefur tilefni til endurákvörðunar skal skattrannsóknarstjóri ríkisins 

senda skýrsluna til ríkisskattstjóra sem annast endurákvörðun skatta, sbr. 96. og 97. gr. tsl.  

Tilkynna skal skattaðila um þá ákvörðun og skulu andmæli skattaðila fylgja skýrslunni. 

Jafnframt skal tilkynna skattaðila að rannsókn máls sé lokið hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins 

og hvort ákvörðun verði tekin þá eða síðar um að hefja refsimeðferð, sbr. 34. gr. 

reglugerðarinnar, en ákvörðun um refsimeðferð er að jafnaði ekki tekin fyrr en skattaðili hefur 

tjáð sig um hana og lýst viðhorfum sínum. Ríkisskattstjóra er ekki heimilt að framkvæma 

viðbótarrannsókn á skattskilum þess sem rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins beindist að 

þegar hann endurákvarðar skatt, sbr. það sem rakið er í framangreindum kafla 3.3.3. og 

úrskurið yfirskattanefndar 17. janúar 2001 (14/2001).   

Ef einhver málsatvik, eða annað er við kemur fyrirliggjandi máli, eru ekki fyllilega leidd í 

ljós verður ríkisskattstjóri að senda málið aftur til skattrannsóknarstjóra ríkisins sem þar til 

bærs stjórnvalds til að gera viðbótarrannsókn, sbr. einnig framangreindan úrskurð 

yfirskattanefndar 17. janúar 2001 (14/2001). 

Að lokum tekur skattrannsóknarstjóri ríkisins ákvörðun um hvort niðurstöður rannsóknar 

hans gefi tilefni til þess að hafin verði refsimeðferð í málinu. Um það vísast til næsta kafla. 

 

4.7 Refsimeðferð 

Í 35. gr. reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna, segir að 

skattrannsóknarstjóri ríkisins geti af sjálfsdáðum ákveðið að hefja refsimeðferð. Þá er um 

þrennt að ræða: Í fyrsta lagi getur hann gefið skattaðila kost á að gangast undir sektarboð, sbr. 

2. mgr. 110. gr. tsl., og 37. gr. a reglugerðarinnar, eins og fjallað var um í framangreindum 

kafla 3.2.2.2. 

Í öðru lagi getur skattrannsóknarstjóri ríkisins vísað máli til sektarmeðferðar fyrir 

yfirskattanefnd, sbr. 1. mgr. 110. gr. tsl., 37. gr. reglugerðarinnar og 3. mgr. 2. gr. ysknl., sem 

fjallað er um í framangreindum kafla 3.2.3. 

Í þriðja lagi getur skattrannsóknarstjóri ríkisins ákveðið að vísa máli til opinberrar 

rannsóknar og hefðbundinnar sakamálameðferðar, sbr. 4. mgr. 110. gr. tsl. og 38. gr. 

reglugerðarinnar, sem verður nú vikið stuttlega að. 

Samkvæmt 38. gr. reglugerðarinnar getur skattrannsóknarstjóri ríkisins vísað málum til 

opinberrar rannsóknar í þeim tilvikum sem upp eru talin í ákvæðinu, en þar segir: 
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Skattrannsóknarstjóri ríkisins getur vísað máli til opinberrar rannsóknar í eftirfarandi tilvikum:  

1. Ef líkur eru á að ætlað undanskot nemi verulegum fjárhæðum og varði við 262. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum. 

2. Ef rökstuddur grunur er um að verknaður hafi verið framinn með sérstaklega vítaverðum 

hætti eða við aðstæður sem auka mjög saknæmi brotsins. 

3. Samkvæmt ósk skattaðila ef skattaðili vill ekki hlíta því að mál hans verði afgreitt af 

yfirskattanefnd, sbr. 35. gr. og 37. gr. 

4. Ef upplýsingaskyldu er ekki gegnt, hvort sem um er að ræða skattaðila sjálfan eða annan aðila 

sem ekki gegnir upplýsingaskyldu, sbr. 94. gr. laga nr. 75/1981, 38. gr. laga nr. 50/1988, um 

virðisaukaskatt og 25. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

5. Ef skattaðili hefur áður orðið uppvís að skattsvikum með dómi eða sætt sektum 

yfirskattanefndar, enda hafi það brot verið framið innan síðustu fimm ára. 

6. Ef rökstuddur grunur er um að háttsemi geti talist meiri háttar brot gegn lögum nr. 145/1994, 

um bókhald og lögum nr. 144/1994, um ársreikninga, og 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. 

 

Þá segir jafnframt: 

 

Við mat skattrannsóknarstjóra ríkisins á því hvort máli skuli vísað til opinberrar rannsóknar og 

sakamálameðferðar getur hann, auk þess sem í 1. mgr. er talið, tekið mið af því hvort um hefur 

verið að ræða skipulega eða langvarandi brotastarfsemi, harðan brotavilja, eða brot af öðrum 

ástæðum er svo alvarlegt að eðlilegt sé að mati skattrannsóknarstjóra ríkisins að vísa málinu til 

opinberrar rannsóknar hjá lögreglu. 

 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins getur vísað máli til opinberrar rannsóknar á hvaða stigi rannsóknar 

sem er. Ef háttsemi er talin varða við 262. gr. almennra hegningarlaga skal vísa máli til 

opinberrar rannsóknar svo fljótt sem kostur er. 

 

Embætti sérstaks saksóknara annast opinbera rannsókn og ákærumeðferð alvarlegra 

skattalagabrota eins og annarra efnahagsbrota í kjölfar sameiningar embættisins við 

efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra þann 1. september 2011. 

 

5 Samantekt og niðurstöður 

Skattaréttur er réttarsvið sem er allsherjarréttarlegs eðlis og einkennist af því að þar eru teknar 

ákvarðanir um skyldu borgaranna til að láta af hendi eignir sínar í þágu ríkisvaldsins. 

Ákvarðanir skattyfirvalda eru samkvæmt þessu í eðli sínu yfirleitt íþyngjandi fyrir borgarana 

sem þær beinast að og því er mikilvægt að skattyfirvöld gæti hófs í störfum sínum. 

Ákvarðanir sem ekki eru íþyngjandi, t.d. um ívilnun sbr. 65. gr. tsl., eru því marki brenndar að 

þær kunna að brjóta gegn almennu jafnræði skattþegnanna. Því er mikilvægt að vel sé gætt að 

réttaröryggi borgaranna við alla málsmeðferð skattyfirvalda og þegar teknar eru ákvarðanir í 

skattamálum, hvort sem um íþyngjandi eða ívilnandi ákvarðanir er að ræða. Þess má sjá merki 

í ýmsum ákvæðum laga sem miða að því annars vegar að tryggja að réttur skattur sé lagður á 

en á sama tíma að tryggð séu grundvallarmannréttindi þeirra sem skattana greiða. 
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Lögskýringarreglur í skattarétti taka mið af þessu. Meginreglan um jafnræði 

skattgreiðenda er þannig útgangsstef í allri túlkun skattalaga. Skattþegnar halda því gjarnan 

fram að allan vafa, við túlkun á skattalögum skuli skýra þröngt, þ.e. skattaðila í hag. 

Skattyfirvöld halda því hins vegar fram að  túlka beri þau lagaákvæði rúmt sem kveða á um 

skattlagningu tekna en þá beri að túlka undanþágur frá skattlagningu þröngt. Í framkvæmd er 

ýmist leyst úr þessum málum skattaðila í hag eða óhag, allt eftir eðli máls og aðstæðum hverju 

sinni. Það virðist því ekki vera um almenna lögskýringarreglu að ræða sem leiði almennt til 

þess að túlka beri skattalög skattþegn í hag. 

Þá gegna stjórnsýslulögin einnig veigamiklu hlutverki við að tryggja réttláta málsmeðferð 

hjá skattyfirvöldum enda gilda þær nema ákvæði skattalaga kveði á um strangari 

málsmeðferð. Jafnræðisreglan, rannsóknarreglan, andmælareglan og meðalhófsreglan hafa þar 

sérstaklega mikið vægi. Með hliðsjón af dóma- og úrskurðaframkvæmd er ljóst að brot 

stjórnvalda á framangreindum reglum getur leitt til ógildingar ákvörðunar og eftir atvikum 

bakað ríkinu bótaskyldu. 

Verkefni innan skattastjórnsýslunnar eru margvísleg og oft og tíðum mjög umfangsmikil. 

Margt hefur breyst við framkvæmd rannsóknar á ætluðum skattalagabrotum frá því að 

rannsóknardeild ríkisskattstjóra tók til starfa árið 1964 og virðast margar þeirra breytinga sem 

orðið hafa á þessu sviði hafa verið til að auka skilvirkni innan skattkerfisins en ekki síður til 

að auka réttaröryggi skattaðila.  

Meðal verkefna embættis ríkisskattstjóra er álagsbeiting í samræmi við ákvæði 108. gr. tsl. 

Sú heimild er víðtæk og inniheldur matskennd viðmið auk þess sem sérstaklega er tilgreint 

hámark álags í hverju tilviki en ekki lágmark. Ríkisskattstjóri virðist á hinn bóginn hafa sett 

sjálfum sér verklagsreglur sem afnema skyldubundið mat embættisins á ýmsum atriðum og 

niðurstaðan hefur orðið sú að ávallt er beitt fullu álagi eða alls engu álagi. Þetta fær ekki 

staðist lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins í strangasta skilningi þeirrar reglu en framkvæmdin 

getur hugsanlega talist réttlætanleg vegna málafjölda og þeirri skyldubundnu lækkun álags 

sem kveðið er á um ef tiltekin skilyrði eru til staðar. 

Staða embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins eins og hún er í dag hefur átt sér talsvert 

langan aðdraganda. Skattrannsóknir voru lengi hluti af verkefnum ríkisskattstjóra en þróunin 

hefur verið öll í eina átt undanfarna áratugi, þ.e. að skilja á milli skattlagningar og skatteftirlits 

annars vegar og skattrannsókna hins vegar. Þetta var m.a. megintilgangur löggjafans þegar 

embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins var sett á fót árið 1993, með sambærilegum 

rökstuðningi og lá að baki aðskilnaði dóms- og framkvæmdavalds ríkisins í héraði um svipað 

leyti. 
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Embættið hefur með höndum margvísleg verkefni sem eru allt frá því að vera nokkuð 

borðleggjandi vanskilamál, sem krefjast lítillar ef þá nokkurrar sönnunar af hálfu embættisins, 

til þess að vera flókin og viðamikil skattsvikamál sem teygja jafnvel anga sína til annarra 

landa, sem oft og tíðum er erfitt að afla upplýsinga frá. Síðarnefndu málin krefjast iðulega 

mikillar vinnu af hálfu embættisins og geta þau jafnframt verið gríðarlega tímafrek. 

Um rannsóknir skattrannsóknarstjóra ríkisins og eftirlitsaðgerðir ríkisskattstjóra gilda 

málsmeðferðarreglur skatta- og stjórnsýslulaga. Þó er sá veigamikli munur á málsmeðferð 

embættanna að við framkvæmd skattrannsókna verður ekki einungis að gæta að 

framangreindum málsmeðferðarreglum heldur verður einnig að gæta að ákvæðum 

sakamálalaga, einkum um réttarstöðu grunaðra manna. Í því felst að sá skattaðili sem sætir 

skattrannsókn nýtur m.a. þeirra réttinda að þurfa ekki að aðstoða við rannsókn á ætluðum 

brotum sínum og þannig fella hugsanlega sök á sjálfan sig.  

Þá hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins tilteknar sértækar heimildir sem ríkisskattstjóri 

hefur ekki, s.s. rétt til óska aðstoðar lögreglu við framkvæmd rannsókna, heimild til að láta 

lögreglu stöðva atvinnurekstur sbr. 5. mgr. 28. gr. vskl. og heimild til að krefjast kyrrsetningar 

í nánar tilgreindum tilvikum, sbr. 6. mgr. 113. gr. tsl. 

Mjög víðtækar skyldur hvíla á skattaðilum og öðrum aðilum um að veita skattyfirvöldum 

þær upplýsingar sem þau beiðast. Virðist það eingöngu vera í þeim tilvikum þegar skattaðila 

er heimilt að neita að tjá sig, sbr. 2. mgr. 102. gr. sml. og þegar um trúnaðarskyldu verjanda 

sakbornings er að ræða, sem skattyfirvöld geta ekki krafist tiltekinna upplýsinga. Aðrir sem 

ekki hlíta upplýsingaskyldunni geta átt yfir höfði sér refsingu. Almenn ákvæði laga um 

trúnaðarskyldu, t.d. um trúnaðarskyldu lögmanna víkja fyrir hinni víðtæku upplýsingaskyldu, 

að minnsta kosti að mati skattyfirvalda. Lögmannafélag Íslands hefur þó gert alvarlegar 

athugasemdir við þessa löggjöf og óvíst að hún standist friðhelgisákvæði stjórnarsrkrárinnar í 

öllum tilvikum. 

Eins eru heimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins mjög víðtækar við framkvæmd rannsókna 

á ætluðum skattalagabrotum og gagnaöflun vegna þeirra. Virðist vera gengið út frá því í 

framkvæmd að skattrannsóknarstjóri ríkisins þurfi ekki að afla húsleitar- eða haldlagningar-

heimildar nema í þeim tilvikum þegar leit skal fara fram á einkaheimilum. Löggjafinn hefur 

þannig talið að friðhelgi einkalífs sé ríkari á einkaheimilum einstaklinga en á rekstrarstöðvum 

og skrifstofum lögaðila, jafnvel þó það virðist ljóst að lögaðilar njóti friðhelgi einkalífs sem er 

tryggð með ákvæðum stjórnarskrárinnar og MSE. 

Þetta er mun víðtækari heimild en lögreglan hefur þar sem lögreglan má ekki framkvæma 

húsleit án dómsúrskurðar nema í skýrt afmörkuðum tilvikum þar sem hætta er á sakarspjöllum 
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eða ef elta þarf sakborning sem handtaka á. Það má halda því fram að hlutverk 

skattrannsóknarstjóra ríkisins standi nær því að teljast til þeirra verka sem almennt falla undir 

verksvið lögreglu fremur en þess hlutverks sem skattyfirvöld eins og ríkisskattstjóri hafa með 

höndum. 

Það hefur um langt skeið verið viðurkennt að skattyfirvöldum sé veitt nokkuð rúm heimild 

til upplýsingaöflunar og heimsókna til skattaðila í því skyni að kanna hvort skattskil þeirra og 

bókhaldsfærslur séu almennt í góðu horfi, til að tryggja skilvirkni og auka varnaðaráhrif 

skatteftirlits. Það er hins vegar mikilvægt að gerður sé greinarmunur á skatteftirliti og 

skattrannsókn í þessu tilliti. Það er grundvallarréttur sakbornings að þurfa ekki að veita 

upplýsingar eða aðstoða á annan hátt við rannsókn máls á hendur sér. Það er athyglisvert að 

bera þessi réttindi saman við þá staðreynd að almennt hefst rannsókn skattrannsóknarstjóra 

ríkisins á því að sakborningur er krafinn afhendingar á gögnum um hin ætluðu brot hans ef 

rannsóknarmenn mæta ekki einfaldlega á starfsstöð viðkomandi til að gera þar húsleit án 

dómsúrskurðar í því augnamiði að haldleggja bókhaldsgögn vegna rannsóknar á refsimáli.  

Í Danmörku er skýrlega skilið á milli skatteftirlits og skattrannsókna hvað þetta varðar og 

eftir að rökstuddur grunur vaknar um hugsanlega refisverða háttsemi eiga almennar reglur 

skattalaga um upplýsingaskyldu og skoðunarrétt skattyfirvalda ekki við heldur verður 

rannsókn slíkra mála að fara eftir reglum sakamálaréttarfars. Þetta verður að telja eðlilega 

nálgun enda felur sú framkvæmd sem viðgengist hefur hér á landi í sér frekt brot á þeim rétti 

sakbornings að fella ekki sök á sjálfan sig.  

Almennt má draga þetta saman með þeim hætti að á síðustu árum hafa valdheimildir 

skattyfirvalda aukist, einkum þær sem snúa að skattrannsóknum. Slíkar ákvarðanir eru eðli 

máls samkvæmt afleiðing af mati löggjafans á hverjum tíma, en gera óhjákvæmilega kröfur til 

þess að virtar séu grunnreglur stjórnsýsluréttar um meðalhóf og jafnræði og ekki síður þær 

þjóðaréttarlegu skuldbindingar sem Ísland hefur gengist undir með aðild að alþjóða-

samningum um mannréttindi sem í sumum tilvikum hafa sérstaklega verið lögleiddir hér á 

landi. Færa má rök fyrir því að þetta mat löggjafans hafi í ákveðnum tilvikum gengið lengra 

en réttlætanlegt getur talist og að valdheimildir skattyfirvalda séu nú orðnar svo víðtækar að 

þær brjóti í bága við grunnreglur þær sem að framan voru nefndar en tilgangur þessara 

grunnrelgna er einmitt að setja valdi löggjafans gagnvart borgunum tilteknar skorður. 
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