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Formáli 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka stöðu tvísköttunarsamninga að íslenskum rétti. 

Gerð tvísköttunarsamninga á Íslandi hófst í núverandi mynd árið 1995 og er sú vinna að 

mörgu leyti komin stutt á leið sé miðað við nágrannaþjóðir okkar. Þau álitaefni sem hér 

verður reynt að svara snúa annars vegar að stöðu tvísköttunarsamninga að landsrétti, í ljósi 

tvíeðlis lands- og þjóðaréttar, og hinsvegar að banni stjórnarskrár lýðveldisins Íslands við 

framsali á skattlagningarvaldi.  

Þessi álitamál fönguðu athygli höfundar þegar hann sat tíma í alþjóðlegum skattarétti 

vorið 2012 við laganám í lagadeild Háskóla Íslands og lék enginn vafi á að hér væri um að 

ræða áhugavert rannsóknarefni. Þegar þessi ritgerð er skrifuð hefur umfjöllunarefni hennar 

ekki hlotið neina heildstæða umfjöllun, en fjöldi fræðimanna hefur velt upp spurningunni á 

síðustu árum án þess þó að mynda sér endanlega skoðun. Í samræðum mínum við Stefán Má 

Stefánsson, prófessor og Kristján Gunnar Valdimarsson, lektor og fyrrum skattstjóra 

Vestfjarðaumdæmis, varð mér ljóst að ég hafði ratað á rétta efnið. 

Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum Pétri Dam Leifssyni fyrir liðsinni og aðstoð 

við samningu ritgerðarinnar. Þá eiga Daníel Thor Skals Pedersen, samnemandi og Anders 

Søborg Olsen, nemandi við lagadeildina í Árósum, bestu þakkir skilið fyrir þá aðstoð sem þeir 

veittu mér við danska heimildavinnu. Að lokum veitti Unnur María Bergsveinsdóttir mér 

aðstoð við málfar og yfirlestur og kann ég henni bestu þakkir fyrir. 

 

 

 

Reykjavík, 29. apríl 2013 

Einar Örn Sigurðsson 
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1 Inngangur 

Það hefur lengi verið ágreiningsefni á milli fræðistéttarinnar, starfandi lögmanna og 

skattayfirvalda hver hin raunverulega staða tvísköttunarsamninga sé að landsrétti. 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að reyna að leysa úr þeirri spurningu sem hingað til hefur 

að mati höfundar ekki verið svarað að fullnægjandi hætti, þ.e. er þörf á lögfestingu 

tvísköttunarsamninga? Til að leysa úr álitaefninu þarf að líta yfir nokkur réttarsvið í leit að 

niðurstöðu og rannsaka hver staða tvísköttunarsamninga er, bæði að landsrétti og þjóðarétti. 

Skýrt verður hvers konar réttarheimild tvísköttunarsamningar eru og hvaða gildi þeir hafa í 

íslensku réttarkerfi. Farið verður í stuttu máli yfir helstu hugtök og skilgreiningar í 

alþjóðlegum skattarétti og gerð grein fyrir tvísköttun og þeim leiðum sem notaðar eru til að 

berjast gegn henni, þá helst beiting tvísköttunarsamninga. Að því loknu verður gerð grein 

fyrir efnisreglum þjóðaréttarins og stöðu þjóðréttarsamninga, bæði að landsrétti og þjóðarétti. 

Einnig verður staða þjóðréttarsamninga að landsrétti skoðuð með hliðsjón af reglum 

stjórnskipunarréttarins og lagaáskilnaðarreglum stjórnarskrárinnar. 

Ritgerðin er byggð þannig upp að fyrst er kynnt heimild ríkisstjórnar til að gera 

tvísköttunarsamninga við önnur ríki, framkvæmd skattayfirvalda við gerð slíkra samninga og 

innleiðing í landsrétt. Þá er gerð grein fyrir því hvað felst í tvísköttun tekna að þjóðarétti og 

hvernig tvísköttunarsamningum er beitt. Kynntar verða helstu kenningar og þau hugtök sem 

einkenna alþjóðlegan skattarétt. Skoðuð verða helstu efnisatriði tvísköttunarsamninga, þ.á.m. 

verður rætt um samningsfyrirmynd Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD Tax 

Convention), sem er beitt af aðildarríkjum OECD sem fyrirmynd að þeim 

tvísköttunarsamningum sem ríkin gera sín á milli, auk þess sem kynntar verða aðrar 

fyrirmyndir sem gerðar hafa verið á milli ríkja og stofnana. Næst verður litið til túlkunar 

tvísköttunarsamninga, og áhrifa fyrrgreindar samningsfyrirmyndar OECD við túlkun og 

skýringu tvísköttunarsamninga fyrir dómstólum hérlendis. 

Næst verður leitast við að skýra hvers konar réttarheimild tvísköttunarsamningur er og 

raktar reglur þjóðaréttar á sviði þjóðréttarsamninga til að finna svör við því hvaða stöðu 

þjóðréttarsamningar hafa að landsrétti, og hvernig þeir eru innleiddir í landsrétt. Athugað 

verður hvort til staðar sé fyrirfram samþykki Alþingis til að fullgilda tvísköttunarsamninga í 

lögum um tekjuskatt eða hvort að löggjafanum sé skylt að lögfesta slíka samninga. Gerður 

verður samanburður við norska og danska framkvæmd. 

Að því loknu verður rannsakað hvort að ólögfestir tvísköttunarsamningar standist þær 

lagaáskilnaðarreglur sem stjórnarskráin setur á sviði skattamála og áhrif Mannréttindasáttmála 
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Evrópu og þeirra breytinga sem gerðar voru á stjórnarskrá árið 1995 í kjölfar þess að 

sáttmálinn var lögfestur. Verður litið til túlkunarreglna á sviði stjórnskipunarréttar og í því 

augnamiði þá sérstaklega á sviði mannréttindareglna. 

Að lokum verður reynt að svara því hvort að ólögfestir tvísköttunarsamningar standist 

stjórnarskrá, og afleiðingar þess ef svo telst ekki. Skoðaðar verða heimildir dómstóla til að 

meta hvort að lög standist stjórnarskrá og hvað í þeim heimildum felst. Í tengslum við 

spurningu höfundar verður einnig gerð grein fyrir öðrum heimildum skattyfirvalda til að 

takmarka tvísköttun. Í kjölfarið verður varpað fram mögulegum úrræðum sem að bætt gætu úr 

vanköntum á núverandi framkvæmd. 

2 Tvísköttunarsamningar 

2.1 Fyrirkomulag laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

Það er algengt að fyrirtæki og einstaklingar starfi erlendis eða stundi þar viðskipti um lengri 

eða skemmri tíma. Til þess að jafna stöðu íslenskra skattaðila og gera þeim kleyft að stunda 

atvinnu eða afla sér verkefna utan landsteinanna, hafa íslensk stjórnvöld gert samninga við 

önnur ríki á sviði skattaréttar, þ.e. tvísköttunarsamninga. Ísland hefur gert 

tvísköttunarsamninga (og upplýsingaskiptasamninga) við yfir 40 ríki og er þeim beitt af 

skattayfirvöldum, skattaðilum til hagsbóta. Slíkir samningar eru hluti af þeim réttarreglum 

sem beitt er við álagningu skatta á tekjur erlendra aðila hér á landi og tekjur íslenskra 

skattaðila erlendis. Er því mikilvægt að skýra hér hvað felst í tvísköttun tekna og hvert 

hlutverk tvísköttunarsamninga er. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar snýr að því að afmarka inntak 1. mgr. 119. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt, hér eftir tsl., og svara því hvaða stöðu tvísköttunarsamningar, sem 

gerðir eru samkvæmt heimild hennar, hafa að landsrétti og hvernig þeir verða hluti af íslensku 

réttarkerfi. Heimild ríkistjórnarinnar til að gera tvísköttunarsamninga við önnur ríki er að 

finna í 1. mgr. 119. gr. tsl. Ákvæðið hljómar á þann veg: 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar ívilnanir á 

sköttum erlendra og íslenskra skattaðila sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða 

skatt af sama skattstofni bæði á Íslandi og erlendis. 
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Heimild ríkisstjórnarinnar til að gera tvísköttunarsamninga er að stofni til frá árinu 1925, 

sbr. 3. gr. þágildandi laga nr. 7/1925 frá 16. maí 19251 en þar sagði að ríksstjórninni væri heimilt 

að gera samning við ríkisstjórn Danmerkur um gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti og 

sveitargjöldum þeirra íslensku og dönsku ríkisborgara sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna 

ættu að greiða skatt af sömu tekjum eða eignum í báðum ríkjunum.2 Ákvæðið var takmarkað við 

danska og íslenska ríkisborgara vegna land- og stjórnarfarslegra aðstæðna á þessum tíma. Þá mátti 

finna sambærilegt ákvæði í breyttri mynd í lögum nr. 90/1965 um tekju- og eignarskatt3, en í 4. 

mgr. 2. gr. laganna, sbr. 4. gr. reglugerðar nr. 245/1963, sagði svo: 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samning við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar ívilnanir á 

tekju- og eignarskatti þeirra erlendra og íslenzkra skattaðilja, sem eftir gildandi skattalöggjöf 

ríkjanna eiga að greiða skatt af sömu tekjum og eignum á Íslandi og í einhverju öðru ríki.
 4

 

Þá var heimild skattyfirvalda til að lækka skatta einhliða með hliðsjón af skattgreiðslum í öðru 

ríki fyrst að finna í 28. gr. laga nr. 30/1971 um tekjuskatt og eignaskatt. Með lögum nr. 75/1981 

um tekjuskatt og eignarskatt kom ákvæðið fyrst fram í sinni núverandi mynd í 117. gr. laganna, 

sem er efnislega sambærileg 1. mgr. 119. gr. tsl., þar sem sagði: 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar ívilnanir á 

sköttum erlendra og íslenskra skattaðila sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða 

skatt af sama skattstofni bæði á Íslandi og erlendis. 

Meginmarkmið tvísköttunarsamninga er að koma í veg fyrir tvísköttun og undanskot frá 

skattlagningu. Þeir eru líka mikilvægir fyrir skattyfirvöld í tengslum við upplýsingaskipti og 

stuðla þannig að bættu eftirliti. Gerð tvísköttunarsamninga er því mikilvægur liður í aðgerðum 

stjórnvalda til eflingar á hagvexti og ekki síst á þeim sviðum þar sem utanríkisviðskipti spila 

stórt hlutverk. Á þeim grundvelli leggur samninganefnd um gerð samninga við erlend ríki til 

að komast hjá tvísköttun (SUT) áherslu á að klára samningagerð við þau ríki sem íslensk 

fyrirtæki stunda hvað mest viðskipti við.
5
  

Samkvæmt 21. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, hér eftir stjskr., gerir 

forseti lýðveldisins samninga við önnur ríki, en túlka ber ákvæðið í samræmi við 1. mgr. 13. 

gr. stjskr. þar sem segir að forsetinn láti ráðherra framkvæma vald sitt. Er það því í höndum 

viðeigandi ráðherra að gera tvísköttunarsamninga fyrir hönd ríkisins, í þessu tilviki 

fjármálaráðherra. Samninganefndin var skipuð árið 1995 til að annast hinar eiginlegu 

                                                           
1
 Alþt. 1925, A-deild, bls. 1037-1038. 

2
 Benedikt Sigurjónsson: „Tvísköttunarsamningar“, bls. 100. 

3
 Ákvæðið eins og það birtist í lögum nr. 90/1965 var upphaflega sett með lögum nr. 6/1935 og er í 

athugasemdum við frumvarpið talið nýmæli. 
4
 Benedikt Sigurjónsson: „Tvísköttunarsamningar“, bls. 99-100. 

5
 Samninganefnd um gerð tvísköttunarsamninga (SUT) – ársskýrsla 2012, bls. 3. 
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samningaviðræður og heyrir undir fjármálaráðuneytið. Hin eiginlega fullgilding fer fram í 

samráði við utanríkisráðuneytið, en um framkvæmdina verður frekar rætt í kafla 3.1. 

2.2 Almennt um tvísköttun og tvísköttunarsamninga 

Tvísköttunarsamningar eru viðfangsefni hins alþjóðlega skattaréttar, en alþjóðlegum 

skattarétti má skipta í tvo hluta. Fyrri hlutinn snýr að innlendum skattareglum og beitingu 

þeirra gagnvart erlendis búsettum skattaðilum. Síðari hlutinn fjallar aftur á móti um 

tvísköttunarsamninga.
6
 Snýst umfjöllun þessa kafla um að skýra í stuttu máli hvað einkennir 

tvísköttunarsamninga og hvert verkefni þeirra er í alþjóðlegum skattarétti. 

Almennt eru fræðimenn sammála um það að óæskilegt þykir að leggja sama skatt tvisvar 

sinnum eða oftar á sama aðila á sama grundvelli, og þykir slík tvísköttun alla jafna óréttlát og 

tilviljanakennd.
7

 Gera þarf greinamun á lagalegri og efnahagslegri tvísköttun í þessu 

samhengi, en annars vegar er talað um lagalega tvísköttun þegar sami aðili er tvískattaður 

vegna sömu eigna eða tekna, og hins vegar efnahagslega tvísköttun þegar fleiri en einn aðili 

eru skattlagðir vegna sama atriðis. Sem dæmi um hið síðarnefnda má nefna þegar hlutafélag 

er skattlagt vegna hagnaðar félagsins og hluthafar þess síðan skattlagðir vegna arðs sem þeir 

fá úthlutað af þeim hagnaði. Í hinu síðara tilfelli er ekki talað um óréttláta skattlagningu þó 

óheppileg megi teljast, en slík umræða verður eftirlátin öðrum. 

Hugtakið lagaleg tvísköttun kemur fram í óbirtum Úrskurði yfirskattanefndar nr. 97/2008 

(hér eftir verður vísað til úrskurða yfirskattanefndar sem ÚY), en þar sagði m.a.: 

Vegna tilvísunar kæranda til Norðurlandasamnings til að komast hjá tvísköttun að því er varðar 

skatta á tekjur og eignir, sem birtur var sem fylgiskjal með auglýsingu nr. 11/1997 í C-deild 

Stjórnartíðinda, skal tekið fram að til kasta tvísköttunarsamnings þessa kemur einungis þegar 

fleiri en eitt ríki, sem er aðili að samningnum, gerir tilkall til skattlagningar sömu tekna hjá 

sama skattaðila, það er svonefndrar lagalegrar tvísköttunar [...]. 

Þjóðarétturinn gerir ráð fyrir að ríki geti eingöngu skattlagt þær tekjur sem standa í 

ákveðnum tengslum við yfirráðasvæði og lögsögu þess. Þannig getur einstaklingur sem aflar 

tekna verið búsettur í ríkinu eða haft önnur svipuð tengsl við það. Fer skattlagningin þá fram 

með þeim hætti að allar tekjur einstaklingsins mynda skattstofn óháð uppruna þeirra og kallast 

slíkt alheimsskattlagning og þeir sem bera slíka skattskyldu eru sagðir bera ótakmarkaða 

skattskyldu. Tengslin geta byggst á að tekjurnar hafi ákveðin tengsl við landið, t.d. að þeirra sé 

aflað þar. Er þá algengt að tekjurnar séu skattlagðar í því ríki, óháð ríkisborgararétti 

                                                           
6
 Ásmundur G. Vilhjálmsson: Skattaréttur 3, bls. 355. 

7
 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 11. 
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einstaklingsins, og hann að fullu skattlagður í heimaríki sínu. Kallast slíkt 

upprunalandsskattlagning og þeir sem bera slíka skyldu eru sagðir bera takmarkaða 

skattskyldu.
8
 Á Íslandi er byggt á ótakmarkaðri skattlagningu einstaklinga og lögaðila sem 

hafa heimilisfestu hér á landi, sbr. 1. og 2. gr. tsl. Er hún skilgreind í 1. mgr. 1. gr. sem skylda 

manns til að „greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað“. 

Leiði íslensk skattalöggjöf til þess að tekjur sem eru upprunnar á Íslandi og tekjur sem 

eiga uppruna sinn erlendis, kunna að vera skattlagðar hér á landi, þá kann löggjöf annarra 

ríkja að byggja á sömu meginreglum, sem hefur í för með sér að tvö eða fleiri ríki gera tilkall 

til sömu tekna. Til að koma í veg fyrir tvísköttun tekna hér á landi eru tvö úrræði í boði. 

Annað er að beita heimild 5. mgr. 119. gr. tsl. sem veitir skattstjóra einhliða heimild til að 

lækka skattekjur aðila með hliðsjón af skattgreiðslum sem inntar voru af hendi erlendis, eða 

að beita viðkomandi tvísköttunarsamningi milli ríkjanna sem um ræðir, sé hann fyrir hendi.
9
  

Má skilgreina tvísköttunarsamninga svo að í þeim felist þjóðréttarsamningur milli tveggja 

eða fleiri ríkja, sem hafa það að meginmarkmiði að víkja frá lögfestum skattareglum hvors 

ríkis um sig í því markmiði að komast hjá lagalegri tvísköttun. Tilgangur þeirra er þó mun 

víðtækari.
10

 Í ritinu Lögfræðiorðabók með skýringum er tvísköttunarsamningur skilgreindur 

með eftirfarandi hætti: 

Samningur milli tveggja eða fleiri ríkja um að víkja frá almennum skattareglum í því skyni að 

komast hjá því að sömu tekjur séu skattlagðar tvisvar. Meginmarkmiðið með T. er jafnframt að 

skipta skattlagningarréttinum milli samningsríkja, koma í veg fyrir mismunun, tryggja jafnrétti 

og öryggi skattaðila og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu. T. veitir ívilnun frá 

gildandi skattalöggjöf og er skilyrði hér á landi að ívilnun byggist á því að greiða eigi skatt í 

hinu ríkinu af þeim tekjum sem ívilnun tekur til.
11

  

Tvísköttunarsamningum er einnig ætlað að taka á svonefndri „skattaskipulagningu“ 

fyrirtækja, sem starfa á milli landamæra, en án þeirra væri mikil hætta á skattasniðgöngu 

slíkra fyrirtækja. 

Begrepet internasjonal skattaflukt omfatter imelertid også skatteomgåelse, typiskt i form av 

skattaplanering som tar sikte på at oppnå at inntekt henføres til stater med lav eller ingen skatt.
12

 

Þannig má fullyrða að tvísköttun hamli alvarlega viðskiptum milli landa og sé líkleg til að 

draga úr erlendri fjárfestingu og þeirri hagkvæmni sem felst í alþjóðlegum viðskiptum. Því er 

mikilvægt að slíkir samningar séu vel úr garði gerðir og byggi á traustum grunni, en annars 

                                                           
8
 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 24. 

9
 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 30. 

10
 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 12. 

11
 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 444. 

12
 Frederik Zimmer: International intektskatterett, bls. 19. 
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væru líkur á að fyrirtæki myndu leitast við að sniðganga skattlagningu annars ríkisins eða 

beggja. 

Tvísköttunarsamningar milli ríkja, tvíhliða og marghliða samningar, snerta alþjóðlega 

tvísköttun eins og nefnt var hér að ofan, en alþjóðleg tvísköttun fellur að hluta til undir 

réttarsvið þjóðaréttar. Þjóðaréttur gerir aðeins þá kröfu að einhver raunveruleg tengsl séu milli 

skatttekna og þess ríkis sem skattleggur þær.
13

 Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að 

skýra hvað felst í lagalegri tvísköttun að þjóðarétti. Í aðfaraorðum samningsfyrirmyndar 

Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) kemur fram að alþjóðlega tvísköttun má 

almennt skilgreina sem álagningu sambærilegra skatta, í tveimur (eða fleiri) ríkjum, á sama 

gjaldanda vegna sama efnisatriðis og vegna sömu tímabila.
14

 

Tvísköttunarsamningar eru þjóðréttarsamningar samkvæmt heimild í lögum og hefur verið 

beitt á þann veg hérlendis. Þannig hafa þeir lagagildi hér á landi, en víkja fyrir andstæðum 

lögum í samræmi við tvíeðli lands- og þjóðaréttar. Þó að tvísköttunarsamningar séu 

þjóðréttarsamningar milli ríkja verður að hafa í huga að þeir eru frábrugðnir hefðbundnum 

þjóðréttarsamningum að því leyti að þeim er ætlað að hafa bein réttaráhrif, enda er markmið 

þeirra að takmarka tvísköttun einstaklinga og fyrirtækja og veita skattaðilum ákveðin réttindi 

og skyldur.
15

 

2.3 Efnisatriði tvísköttunarsamninga sem Ísland er aðili að 

Ísland hefur gert tvísköttunarsamninga við yfir 40 ríki og byggja þeir allir á 

samningsfyrirmynd OECD og taka tillit til þeirra athugasemda sem henni fylgja.
16

 Verður 

ekki haldið lengra án þess að fjalla nokkuð um samningsfyrirmynd OECD.  

Vinna OECD og fyrirrennara hennar, Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu (OEEC), við 

gerð „tvísköttunarsamningslíkans“ hófst árið 1948 og bar fyrst ávöxt árið 1963. Voru þá lögð 

fram svonefnd drög að líkani að tvísköttunarsamningi, betur þekkt í dag sem 

samningsfyrirmynd OECD. Líkanið byggði á þeim tvísköttunarsamningum sem fram að þeim 

tíma höfðu verið gerðir milli þjóða í Evrópu. Fyrirmyndin hefur verið endurskoðuð talsvert, 

fyrst árið 1977, en endurskoðun hennar fer nú fram reglulega í efnahagsnefnd OECD (e. 

                                                           
13

 Frederik Zimmer: Internasjonal Inntektsskatterett, bls. 29. 
14

 Sjá samningsfyrirmynd OECD að tvísköttunarsamningum, 2010 (inngangur, 1. mgr.): „International juridical 

double taxation can be generally defined as the imposition of comparable taxes in two (or more) States on the 

same taxpayer in respect of the same subject matter and for identical periods.“ 
15

 Gunnar Gunnarsson og Jón Elvar Guðmundsson: „Aðferðir til að takmarka tvísköttun“, bls. 154. 
16

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 40-

41. 
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Fiscal Committee) sem var stofnuð árið 1956 til að gera tillögur að slíkum samningi.
17

 

Hlutverk samningsfyrirmyndar OECD er að stuðla að samræmdri þróun í alþjóðlegum 

skattamálefnum og hefur hún gríðarmikla þýðingu við framkvæmd, túlkun og skýringu 

tvísköttunarsamninga á milli ríkja sem aðilar eru að OECD, auk annarra ríkja sem byggja á 

fyrirmyndinni. Sjónarmiðið um samræmda túlkun tvísköttunarsamninga er þá sagt vera einn 

tilgangur útgáfunnar,
18

 en um túlkun og skýringu tvísköttunarsamninga verður fjallað um í 

kafla 2.4. 

Meginefni fyrirmyndarinnar fjallar um skiptingu skattlagningarréttar milli 

samningsríkjanna til að koma í veg fyrir tvískattlagningu sömu tekna. Er 

skattlagningarrétturinn annað hvort veittur heimilisríki eða upprunaríki teknanna. 

Segja má að meginregla samningsfyrirmyndarinnar sé sú að tekjur eru einungis skattlagðar í því 

ríki þar sem viðtakandi þeirra er heimilisfastur. Þessi regla gildir m.a. almennt um hagnað 

fyrirtækja (sbr. 7. gr.), þóknanir (sbr. 12. gr.) og söluhagnað annan en hagnað af sölu fasteigna 

(sbr. 13. gr.). Skattlagning á hagnaði fyrirtækis færist þó frá heimilisríkinu yfir til þess ríkis þar 

sem það rekur fasta starfsstöð, að því leyti sem hagnaðurinn tengist starfsemi hinar föstu 

starfsstöðvar. [...]  

Tekjur í formi arðs- og vaxtagreiðslna eru einnig að meginstefnu til skattlagðar í því ríki þar 

sem viðtakandi þeirra er heimilisfastur (sbr. 10. og 11. gr.). Þó er heimilt samkvæmt 

samningsfyrirmyndinni að skattleggja þessar tekjur að hluta í upprunaríkinu, vexti að hámarki 

með 10% skatthlutfalli og arð með 5 eða 15% skatthlutfalli, eftir eignarhluta viðtakanda í 

félaginu sem greiðir arðinn. 

Sumar tegundir tekna eru einungis skattlagðar í upprunaríkinu. Þetta gildir m.a. um tekjur af 

fasteignum, þ.m.t. söluhagnað af fasteignum (sbr. 6. gr.).
19

 

Mikilvægt er að sjálfsögðu að vandað sé til verka við skiptingu skattlagningarréttar á milli 

ríkja en yfirsýn eða handhvömm vegna mismunandi skattareglna þeirra gæti leitt til þess að 

viðkomandi tekjur verði ekki skattlagðar, þ.e. hvorki í heimilisríki né upprunaríki. Slík staða 

gæti komið upp veiti samningur ríki skattlagningarétt sem það hefur ekki rétt til í landsrétti.
20

 

Sem dæmi má nefna að Íslandi yrði heimilað samkvæmt nýjum tvísköttunarsamningi að 

innheimta stóreignaskatt, en slíkur eignarskattur er ekki lengur við lýði hérlendis og því 

                                                           
17

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 125 og Benedikt Sigurjónsson: 

„Tvísköttunarsamningar“, bls. 101. 
18

 Sjá samningsfyrirmynd OECD að tvísköttunarsamningum, 2010 (inngangur, 2. mgr.): “It has long been 

recognised among the member countries of the Organisations for Economic Co-operation and Development that 

it is desirable to clarify, standardise, and confirm the fiscal situation of taxpayers who are engaged in 

commercial, industrial, financial, or any other activities in other countries through the application by all 

countries of common solutions to identical cases of double taxation.“ 
19

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 52-

53. 
20

 Aage Michelsen: Lærebog om indkomstskat, bls. 1022. Sjá einnig Frederik Zimmer: Internasjonal 

inntektsskatterett, bls. 141. 
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myndu bæði ríkin verða af skattlagningu eignanna.
21

 Þá getur verið samið svo að hitt ríkið 

eigi skattlagningarrétt til vara, sbr. 2. mgr. 26. gr. Norðurlandasamningsins: 

Í því tilviki að skattlagningarrétturinn á tekjur eða eignir samkvæmt samningnum er heimilaður 

í öðru samningsríki en því þar sem aðilinn sem hefur tekjurnar eða á eignina er heimilisfastur og 

þetta annað ríki, samkvæmt eigin löggjöf, leggur ekki skatt á tekjurnar eða eignina í heild sinni 

eða tekur einungis tillit til teknanna eða eignarinnar við ákvörðun stighækkunar eða við annan 

útreikning skatts, skattleggjast tekjurnar eða eignin – svo framarlega sem ekki er kveðið á um 

annað hér að neðan – að því marki sem þær eru ekki teknar með við skattlagningu í hinu ríkinu, 

einungis í því samningsríki þar sem viðkomandi aðili er heimilisfastur. 

Samningsfyrirmynd OECD skiptist í sjö hluta. Fyrsti hluti fjallar um persónulegt og 

efnislegt gildissvið samningsins, þ.e. til hvaða skattaðila samningurinn tekur og um þá skatta 

sem undir hann falla. Annar hluti geymir skilgreiningar á hugtökum sem skipta máli við 

beitingu samninganna og túlkun þeirra. Þriðji til fimmti hluti er þungamiðja hvers samnings, 

þar sem ítarleg ákvæði skipta skattlagningarréttinum á milli ríkja og kveða á um hvernig 

komist verði hjá tvísköttun, þ.e. hvaða aðferð verði beitt; undanþáguaðferðinni eða 

frádráttaraðferðinni. Í sjötta hluta er að finna sérreglur og þá eru í sjöunda hluta ákvæði um 

gildistöku, uppsögn, upplýsingaskipti og jafnræði auk annarra ýmissa ákvæða.
22

 

Persónulegt gildissvið samningsfyrirmyndarinnar er að finna í 1. gr., en þar segir að 

samningur þessi taki til aðila sem heimilisfastir eru í öðru eða báðum samningsríkjum. Hefur 

ákvæðið þann tilgang að skilgreina hvaða skattaðilar falla undir gildissvið samningsins.
23

 

Hugtakið aðili er þá frekar skilgreint í 3. gr. og merkir mann, félag og sérhver önnur samtök 

aðila. Þá merkir félag sérhverja lögpersónu eða aðra einingu sem telst persóna að lögum hvað 

skatta varðar.
24

 Hvað varðar heimilisfesti er hún skilgreind í 4. gr. fyrirmyndarinnar – hún er 

þó talsvert víð og verður ekki vikið að henni hér. 

Reglur um efnislegt gildissvið koma fram í 2. – 3. gr. fyrirmyndarinnar. Þá eru í 2. gr. 

taldir upp þeir skattar sem samningurinn tekur til og eru við gildi þegar samningur er gerður. 

Þannig er í nýrri samningum sem Ísland er aðili að taldir upp tekjuskattar til ríkissjóðs auk 

útsvars til sveitarfélaga.
25

 Tekur ákvæðið til allra tekna skattaðila, þ.m.t. tekjur af arði.
26

 Hins 

vegar taka samningar sem byggja á fyrirmyndinni ekki til virðisaukaskatts né fasteignagjalda, 

og falla skattar á launatengd gjöld einnig utan við gildissvið þeirra.
27

 Ákvæði 4. mgr. 2. gr. 

                                                           
21

 Þess skal þó getið að auðlegðarskattur var tekinn upp frá og með gjaldárinu 2010 hérlendis, sbr. 24. gr. laga nr. 

128/2009 um tekjuöflun ríkisins. 
22

 Sjá Samningsfyrirmynd OECD (2010). 
23

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 53. 
24

 Frederik Zimmer: Internasjonal inntektsskatterett, bls. 84-86. 
25

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 54. 
26

 Frederik Zimmer: Internasjonal inntektsskatterett, bls. 88. 
27

 Frederik Zimmer: Internasjonal inntektsskatterett, bls. 88-89. 
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kveður á um að samningurinn skuli taka til allra þeirra skatta sem kunna að vera lagðir á í 

samningsríki, og eru sambærilegir eða að verulegu leyti svipaðrar tegundar.
28

 

Annar hluti fyrirmyndarinnar inniheldur almennar skilgreiningar á efnistökum 

samningsins en einnig eru ýmis hugtök skilgreind á öðrum stöðum í fyrirmyndinni. Að því 

leyti sem fyrirmyndin hefur ekki leiðbeiningar er vísað til landsréttar sbr. 2. mgr. 3. gr. Þá 

innihalda flestir samningar sem Ísland hefur gert ákvæði um hvernig þá beri að túlka og eru 

þau ákvæði efnislega sambærileg ákvæðum samningsfyrirmyndarinnar þar um.
29

 Um 

túlkunarreglur verður nánar rætt í kafla 2.4. 

Samningsfyrirmynd OECD byggir á þeirri meginreglu að heimaríki eigi 

skattlagningarréttinn, en upprunaríki geti aðeins skattlagt tekjur sem rætt er um í 6. – 21. gr. 

fyrirmyndarinnar með þeim skilyrðum sem þar koma fram.
30

 Ekki verður farið nánar í 

skiptingu skattlagningarrétts í þessari ritgerð en nauðsynlegt telst þó að útskýra þær aðferðir 

sem samningsfyrirmyndin lýsir til að koma í veg fyrir tvísköttun; undanþáguaðferðinni og 

frádráttaraðferðinni. Undanþáguaðferðin felur það í sér að tekjur sem eru upprunnar í öðru 

samningsríkinu eru undanþegnar skattlagningu í hinu. Útreikningurinn fer þannig fram að 

tekjuskattur og útsvar reiknast af heildartekjum en gjöldin eru síðan lækkuð hlutfallslega 

miðað við hlutfall erlendra tekna í heildartekjum. Frádráttaraðferðin felst í því að fullur 

skattur er reiknaður á allar tekjur skattgreiðanda, sem aflað er bæði í heimilisríki og í 

upprunaríki, en reiknaður skattur síðan lækkaður um fjárhæð jafna því sem viðkomandi hefur 

greitt í skatta í hinu ríkinu. Tvær aðferðir koma til álita þegar þessari aðferð er beitt, þ.e. fullur 

frádráttur og venjulegur frádráttur. 

Við fullan frádrátt er veittur frádráttur í heimalandinu á öllum þeim sköttum sem lagðir hafa 

verið á í upprunalandinu án tillits til þess hvort skatturinn hafi verið hærri en skatturinn hefði 

verið á sömu tekjur í heimalandinu. Þessari aðferð er sjaldan beitt og þar á meðal ekki í 

tvísköttunarsamningum sem Ísland er aðili að. 

[...] 

Við venjulegan frádrátt takmarkast frádráttur skattsins í heimalandinu við þá fjárhæð sem 

svarar til þeirrar skattfjárhæðar sem heimalandið leggur á hinar erlendu tekjur
31

 

Í samningsfyrirmynd Íslands og þeim samningum sem Ísland er aðili að er stuðst við 

venjulegu frádráttaraðferðina og hefur það verið staðfest í m.a. Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 

                                                           
28

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 55. 
29

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 55. 
30

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 

120. 
31

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 

123-124. 



13 

 

(E-3994/2006), sem tekinn verður til efnislegrar umfjöllunar í kafla 4.2.4 auk óbirts ÚY nr. 

71/2009, sem verður reifaður efnislega í kafla 5.3.
 32

 

2.3.1 Aðrar samningsfyrirmyndir 

Þótt samningsfyrirmynd OECD sé sú útbreiddasta á alþjóðavettvangi hafa sprottið upp aðrar 

staðbundnar og alþjóðlegar fyrirmyndir sem eiga rætur sínar að rekja til einstakra ríkja, 

nágrannaríkja og alþjóðastofnana. Þessi samningsdrög eru venjulega ekki gefin út 

opinberlega, en þó eru undantekningar þar frá. Sem dæmi má nefna sérstaka 

samningsfyrirmynd sem Bandaríki Norður-Ameríku gefa út (e. Treasury Model) þrátt fyrir að 

vera aðildarríki OECD, en fyrirmyndin byggir á fyrrnefndri OECD fyrirmynd en með 

sérstökum áherslum á þau málefni sem að Bandaríkin telja að skipta máli vegna 

samningsstefnu ríkisins. Er þar sérstaklega höfð hliðsjón af þeirri meginreglu að skattþegnum 

Bandaríkjanna ber að greiða skatt af öllum tekjum sínum þar í landi, óháð því hvar þær eru 

upprunnar (alheimsskattlagning). Þannig eru sérákvæði um skiptingu skattlagningarréttarins 

oft á kostnað þess ríkis þar sem teknanna er aflað, þeim til mikilla ama.
33

 

Þá gefur hollenska fjármálaráðuneytið út samningsfyrirmynd (h. standaardverdrag) sem er 

viðauki við skýrslu um almenna stefnu þess í samningamálum. Ísland gefur út samningsdrög 

sín, sem eru byggð á samningsfyrirmynd OECD, á vefsvæði fjármálaráðuneytisins og heita 

„Samningsfyrirmynd Íslands að tvísköttunarsamningi“.
34

 Drögin víkja að vissu leiti frá 

samningsfyrirmynd OECD, vegna landfræðilegra ástæðna og annarra íslenskra sjónarmiða á 

sviði skattamála
35

 en ekki er nauðsynlegt að fara nánar í þann mun í þessari ritgerð. 

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (UN) hefur verið samin samningsfyrirmynd fyrir 

iðnaðarríki og þróunarríki, en fyrirmynd OECD hefur ekki þótt henta þróunarríkjum. Oftast er 

tekjulegt jafnræði milli tveggja (eða fleiri) iðnaðarríkja en hugsanlega getur skapast misræmi 

við skiptingu skattlagningarréttar á milli iðnaðarríkis og þróunarríkis til lengri tíma litið. 

Fyrsta fyrirmyndin var gefin út árið 1980 og byggði á samningsfyrirmynd OECD, en þó á 

þann veg að meira tillit var tekið til upprunaríkis (fremur en heimilisríkis líkt og í fyrirmynd 

OECD).  

                                                           
32

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 

127. 
33

 Kevin Holmes: International Tax Policy and Double Tax Treaties, bls. 62. 
34

 „Samningsfyrirmynd Íslands að tvísköttunarsamningi“, sjá 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/. 
35

 Garðar Valdimarsson: „Nýr Norðurlandasamningur um tvísköttun“, bls. 293. 
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Auk fyrirmynda OECD og UN hefur verið unnið að gerð fyrirmynda fyrir samtökin 

Andean Group sem er samband ríkja í S-Ameríku og Comecon sem er fríverslunarsamband 

fyrrum kommúnistaríkja í A-Evrópu.
36

 Þannig er ekkert því til fyrirstöðu að gerðir séu 

samningar á milli fleiri ríkja, þannig geta samningsaðilar verið fleiri og kallast það marghliða 

samningar. Loks er rætt um fjölþjóðlega samninga þegar um mörg aðildarríki er að ræða,
37

 en 

slíkir samningar þekkjast ekki á sviði tvísköttunarsamninga. Norðurlandasamningurinn til að 

komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir frá 23. september 1996, sbr. 

auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda 5. maí 1997, er annað dæmi um marghliða samning.
38

 

Hér eftir verður vísað til samningsins sem Norðurlandasamningsins. 

Tvísköttunarsamningar eru að jafnaði tvíhliða eins og þegar hefur komið fram, en 

Norðurlandasamningurinn hefur þá sérstöðu að aðilar að honum eru sex talsins, þ.e. Danmörk, 

Færeyjar, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð. Færeyjar urðu fyrst aðilar að núverandi 

samningi, en hin löndin hafa verið aðilar frá fyrsta Norðurlandasamningnum frá árinu 1983. 

Upprunalegi samningurinn átti sér langan aðdraganda, en hugmyndin kom fyrst fram á 

sjöunda áratug síðustu aldar í kjölfar vinnu EFTA á árunum 1960-1970. Sú vinna bar þó ekki 

sjálfstæðan árangur en vinnuhópurinn sem stóð að undirbúningi slíks samnings komst síðan 

að þeirri niðurstöðu að forsendur væru ekki fyrir hendi til að gera marghliða 

tvísköttunarsamning milli aðildarríkja EFTA og var horfið frá þeirri ráðagerð.
39

 Vinnan sem 

vinnuhópur EFTA ríkjanna hafði lagt af höndum, auk vinnu Norræna ráðsins, leiddi síðar til 

fyrsta Norðurlandasamningsins.
40

 Talið er að meginforsendan fyrir gerð (og farsæld 

framkvæmdar) marghliða samninga sé að þjóðir séu skyldar
41

 og hafi sameiginleg markmið 

og stefnumál líkt og á við Norðurlöndin. Vegna ríkra kolvetnisauðlinda sem ríkin hafa aðgang 

að og geta nýtt á samliggjandi yfirráðasvæðum þeirra inniheldur Norðurlandasamningurinn 

sérstök ákvæði er varða skattlagningu þeirra auðlinda.
42

 

Þá voru uppi áform innan Evrópusambandsins, hér eftir ESB, um að koma á marghliða 

tvísköttunarsamningi milli aðildarríkja ESB, en enginn slíkur samningur hefur verið gerður. Í 

239. gr. Evrópusambandssáttmálans (Maastricht-sáttmálans) var heimildarákvæði til að koma 

á fót slíkum samningi en ákvæðið var fellt á brott með Lissabon sáttmálanum sem tók gildi 

                                                           
36

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 126. 
37

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 150-151. 
38

 Samningurinn leysti af hólmi eldri Norðurlandasamning um sama efni sem var undirritaður 12. september 

1989 og fyrsta Norðurlandasamninginn um tvísköttun frá 1983. 
39

 Edward Anderson o.fl.: Det nordiska skatteavtalet med kommentarer, bls. 19-21. 
40

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 126. 
41

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 127. 
42

 Kevin Holmes: International Tax Policy and Double Tax Treaties, bls. 64. 
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árið 2009.
43

 Ekkert varð af gerð slíks tvísköttunarsamnings, en það mátti rekja til þess að til 

að tilskipun á sviði beinna skatta öðlist gildi innan ESB þarf einróma samþykki allra 

aðildarríkjanna. Óttast var að ef að slíkur samningur kæmist á yrði ógerlegt að breyta 

honum.
44

 

Þá má vekja athygli á marghliða samningi sem 11 af 15 ríkjum samtakanna CARICOM  

settu á fót, en CARICOM eru samtök fimmtán ríkja í Karabíska hafinu. Samningurinn er að 

mörgu leyti ólíkur venjulegum tvísköttunarsamningum, en telst til svokallaðra „ófullkominna“ 

tvísköttunarsamninga.
45

 Þannig er gert ráð fyrir í samningi ríkjanna að upprunaland teknanna  

eigi skattlagningarréttinn eitt. Þannig er komið í veg fyrir tvísköttun tekna og því er engin þörf 

fyrir ákvæði um hvernig beri að leiðrétta tvísköttun.
46

 Ísland var aðili að ófullkomnum 

tvísköttunarsamningum við Bretland frá 27. apríl 1928 áður en „fullkominn“ samningur 

komst á milli ríkjanna. Samningurinn var um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af 

hagnaði af skipaútgerð. Þá voru fyrstu tveir samningarnir milli Íslands og Belgíu einnig 

ófullkomnir en þeir tóku annars vegar til tekna siglingafyrirtækja og hins vegar tekna 

loftferðafyrirtækja.
47

 Þá voru gerðir fjórir samningar á milli Íslands og eyjunnar Manar sem 

fjölluðu m.a. um skattlagningu fyrirtækja sem reka skip eða loftför í flutningum á 

alþjóðaleiðum.
48

 

2.4 Túlkun og túlkunarreglur tvísköttunarsamninga 

Til þess að hægt sé að beita tvísköttunarsamningum verður túlkun þeirra að fara fram með 

sem líkustum hætti milli allra þeirra ríkja sem gera slíka samninga sín á milli, en annars mætti 

óttast að markmið þeirra fari forgörðum. 

Tvísköttunarsamningar nota í miklum mæli orð og hugtök sem eiga sér hliðstæðu í innlendum 

rétti. Þar með er þó ekki sagt að merking þeirra sé hin sama. Sama orð eða hugtak getur auk 

þess haft ólíka merkingu í samningslöndunum. Við þetta bætist svo að tvísköttunarsamningar 

eru jafnan gerðir á tveimur tungumálum sem venjulega eru jafnrétthá.[...] Hætta á því að 

tvísköttunarsamningar séu túlkaðir á ólíka vegu í samningsríkjunum er því ávallt fyrir hendi.
49

 

                                                           
43

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir: „Áhrif meginreglna EES-réttar um bann við mismunun og takmörkun á fjórfrelsinu á 

sviði skattaréttar“, bls. 94. 
44

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 126. 
45

 Ófullkomnir tvísköttunarsamningar eru önnur tegund tvísköttunarsamninga en þar er um að ræða samninga 

sem taka aðeins á einstökum atriðum. 
46

 Kevin Holmes: International Tax Policy and Double Tax Treaties, bls. 64. 
47

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 127. 
48

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 13. 
49

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“, bls. 137-138. 
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Til að koma í veg fyrir slíka sjálfstæða túlkun hafa ríki lengi getið þess í samningum 

sínum að túlkun skuli vera samræmd og leitast við að skýra efnisatriði samnings á sem 

fullkomnastan hátt.  

[...]treaty language should be binding to a greater extent than it is in European practice 

regarding domestic law.
50

 

Til að framfylgja þeirri samræmingar- og túlkunarreglu hafa komið til sögunnar ýmis 

þjóðréttarleg skjöl og ber þar helst að nefna samningsfyrirmynd OECD, sem vísað var til hér 

fyrr í kaflanum og athugasemdir sem henni fylgja, og Vínarsamninginn frá 1969 um 

þjóðréttarsamninga (e. Vienna Convention on the Law of Treaties), hér eftir 

Vínarsamningurinn, sem hefur að geyma reglur um það hvernig staðið er að gerð 

þjóðréttarsamninga, bæði hvað lýtur að formsatriðum um gerð samninga og atriðum er varða 

túlkun þeirra. Sérstaklega ber að nefna 31. og 32. gr. Vínarsamningsins sem setja fram þá 

reglu að samninga skuli túlka í góðri trú, í samræmi við orðalag ákvæðis, í samræmi við 

önnur ákvæði samnings og að hafa skuli markmið eða tilgang samnings að leiðarljósi.  

Áður en Vínarsamningurinn var gerður fór fram ítarleg skráning á þeim reglum sem giltu 

um túlkun þjóðréttarsamninga hjá Alþjóðalaganefndinni.
51

 Árið 1947 setti Allsherjarþing SÞ á 

stofn Alþjóðalaganefndina, hér eftir ALN. Þingið kýs 34 sérfræðinga á hverjum 5 árum til 

setu í nefndinni í senn. Meginhlutverk ALN er að stuðla að framþróun og skráningu 

þjóðaréttar. Vinnur nefndin náið með fulltrúum aðildarríkja SÞ og hafa drög ALN þannig leitt 

af sér mikilvæga þjóðréttarsamninga, líkt og Vínarsamninginn.
52

 

Í kjölfarið leit Vínarsamningurinn dagsins ljós og eru áhrif hans slík að talið sé að reglur 

hans taki til allra ríkja, hvort sem þau hafi staðfest samninginn eður ei.
53

 Vínarsamningurinn 

er í raun lögfesting á venjum og hefðum, sem mótast hafa í þjóðaréttinum um margra áratuga 

skeið og teljast gildandi þjóðréttarreglur. Ísland er ekki aðili að sáttmálanum en hann hefur að 

meginstefnu til verið talinn bindandi fyrir Ísland og þá samninga sem Ísland er aðili að.
54

 

Samningsfyrirmynd OECD um tvísköttunarsamninga og þær athugasemdir sem henni 

fylgja hafa bætt verulega úr þeim ágreiningi sem risið hefur vegna túlkunar á 

tvísköttunarsamningum og hefur margsinnis verið beitt við skýringu á hugtökum slíkra 

samninga fyrir skattayfirvöldum á Íslandi. Hér má benda á eftirfarandi ummæli úr ÚY nr. 

                                                           
50

 Klaus Vogel: „Double Tax Treaties and their Interpretation“, bls. 31. 
51

 Frank Engelen: Interpretation of Tax Treaties under International Law, bls. 41-42. 
52

 Pétur Dam Leifsson: „Um réttarheimildir þjóðaréttar“, bls. 176. 
53

 Frank Engelen: Interpretation of Tax Treaties under International Law, bls. 55-57. 
54

 Alls hafa 113 ríki staðfest samninginn. Sjá nánar „The Vienna Convention on the Law of Treaties“ á 

http://www.treaties.un.org. 
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13/2001 en þar óskaði kærandi, sem var hlutafélag, eftir bindandi áliti ríkisskattstjóra á 

skattalegum áhrifum fyrirhugaðra ráðstafana hans tengdum stofnun tveggja félaga með 

takmarkaðri ábyrgð, annars vegar hér á landi (X av.) og hins vegar í Danmörku (Y aps.). 

Samkvæmt álitsbeiðni kæranda var fyrirhugað að allt hlutafé X av. yrði í eigu Y aps. og 

óskaði kærandi m.a. eftir áliti ríkisskattstjóra á skattalegri meðferð arðgreiðslna frá X av. til Y 

aps., en kærandi taldi sjálfur að slíkar arðgreiðslur væru undanþegnar skattlagningu hér á 

landi á grundvelli Norðurlandasamningsins. Ríkisskattstjóri hafnaði því þar sem Y aps. væri 

ekki raunverulegur eigandi ágóðahlutar í X av. í skilningi tvísköttunarsamningsins, heldur 

kærandi sjálfur. Úrskurður yfirskattanefndar fjallaði um sjónarmið við túlkun á hugtakinu 

„raunverulegur eigandi“ í samningnum og þar sagði um ofangreindan ágreining: 

Það þykir leiða af framangreindu og viðteknum viðhorfum um túlkun tvísköttunarsamninga að 

skýra verður ákvæði 3. mgr. 10. gr. tvísköttunarsamnings Norðurlandanna um raunverulegan 

eiganda með hliðsjón af uppruna ákvæðanna, sem eiga sér fyrirmynd í samningslíkani 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD), og tilgangi þeirra eftir því sem ráðið verður m.a. 

af athugasemdum við umrætt samningslíkan. 

Mikilvægt er því að vandað sé til verka við þau markmið að samræma túlkun 

tvísköttunarsamninga, en þó getur túlkun og skýring tvísköttunarsamninga leitt til þess að 

ekki verði komist hjá tvísköttun – en leiði annars vegar til tvísköttunar eða hins vegar til 

engrar skattlagningar. Sem dæmi um hið fyrra má nefna frægt dómsmál fyrir skattadómi 

Bandaríkja Norður-Ameríku (e. United States Tax Court) í máli Pierre Boulez,
55

 en um var að 

ræða afmörkun á hugtökunum höfundalaun annars vegar og tekjur af sjálfstæðum 

atvinnurekstri hins vegar í þýsk-bandaríska tvísköttunarsamningnum. Pierre var heimsfrægur 

tónlistarstjórnandi og tónskáld, þá búsettur í Þýskalandi, og gerði samning um plötuútgáfu við 

bandaríska útgefandann C um útgáfu á hljómplötum. Skyldi upptaka þeirra fara fram í 

Bandaríkjum Norður-Ameríku, hér eftir nefnd BNA. Sem endurgjald fékk Pierre greiðslur frá 

C sem nefndar voru höfundarlaun (e. royalties) í útgáfusamningi aðila. Þessar greiðslur voru 

greiddar til umboðsmanns Pierre í BNA og Pierre taldi tekjurnar fram í Þýskalandi í samræmi 

við tvísköttunarsamning ríkjanna. Hins vegar töldu skattayfirvöld í BNA að umræddar 

greiðslur væru ekki höfundarlaun, heldur endurgjald fyrir sjálfstæða vinnu (e. compensation 

for personal services) sem bæri að skattleggja í BNA samkvæmt umræddum 

tvísköttunarsamningi. Staðfesti dómstóllinn niðurstöðu skattayfirvalda og bar Pierre því að 

greiða skatt af sömu tekjum í BNA og Þýskalandi. 
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 Pierre Boulez, Petitioner v. Commissioner of Internal Revenue, Respondent. US Tax Court. 83 T.C. 584; 1984 
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Til að tryggja samræmi við túlkun hugtaka er því leitað fanga í niðurstöðum innlendra og 

erlendra dómstóla
56

 og OECD fyrirmyndinni sjálfri, en með samningsfyrirmyndinni eru 

gefnar út athugasemdir sem teljast til svonefndra mjúkra laga (e. soft laws). Athugasemdirnar 

teljast til leiðbeinandi löggjafar sem er hvorki bindandi að landsrétti né þjóðarétti, en þær 

athugasemdir gefa til kynna hvernig túlka beri ákvæði fyrirmyndarinnar og eru viðbót við þær 

túlkunarreglur sem þegar er að finna í fyrirmyndinni sjálfri.
57

 Hæstiréttur Íslands hefur 

staðfest í framkvæmd að athugasemdirnar við OECD-fyrirmyndina hafi þýðingu við túlkun 

tvísköttunarsamninga fyrir íslenskum dómstólum. Í Hrd. 20. september 2007 (523/2006) var 

tekist á um hver teldist vinnuveitandi portúgalskra starfsmanna hér á landi. Snerist 

ágreiningur aðila um hvort að I bæri að greiða staðgreiðslu vegna launa portúgalskra 

starfsmanna sem voru við störf hér á landi fyrir tilstilli tveggja starfsmannaleigna, en I bar við 

að hann væri ekki vinnuveitandi umræddra starfsmanna heldur starfsmannaleigurnar tvær. 

Við skýringar á 15. gr. samnings ríkjanna leit Hæstiréttur meðal annars til athugasemda 

fyrirmyndarinnar. 

Aðildarríki OECD hafa um árabil átt með sér samstarf á sviði skattamála. Hefur meðal annars 

verið útbúin fyrirmynd að tvísköttunarsamningi á vegum samtakanna, sem gefin hefur verið út 

ásamt athugasemdum og skýringum. Hefur þessi fyrirmynd verið notuð í samningaviðræðum 

aðildarríkja um tvísköttunarmál og er fyrrgreint ákvæði 15. gr. tvísköttunarsamnings Íslands og 

Portúgals í fullu samræmi við hana. Meðal álitamála við skýringu á ákvæði 15. gr. er hvernig 

haga skal skattlagningu launa starfsmanna sem heimilisfastir eru í öðru samningsríkinu og 

ráðnir eru af starfsmannaleigu í því ríki til starfa hjá notanda í hinu ríkinu. Í því sambandi er 

sérstakt álitaefni hvort starfsmannaleigan eða sá sem unnið er fyrir telst vinnuveitandi hinna 

útleigðu starfsmanna í merkingu b. og c. liða 2. mgr. 15. gr. Um þetta eru athugasemdir við 

samningsfyrirmynd OECD á þá lund að texta 2. mgr. 15. gr. beri að túlka þannig að 

vinnuveitandi í þessu sambandi sé sá sem á rétt til þess verks sem til verður við vinnuna og beri 

á því ábyrgð og áhættu af því. Við alþjóðlega útleigu á vinnuafli séu þessar heimildir almennt 

hjá þeim sem unnið er fyrir, en kanna verði í hverju tilviki hvort sá sem unnið er fyrir eða 

starfsmannaleigan gegni þessu hlutverki. Við mat á því hver teljist vinnuveitandi í merkingu 

ákvæðisins sé einnig rétt að líta til þess að það sé yfirleitt sá sem unnið er fyrir sem hafi boðvald 

yfir starfsmönnunum við framkvæmd verksins, verkið sé almennt framkvæmt á vinnustað sem 

sé undir stjórn og á ábyrgð hans, yfirleitt séu tengsl milli endurgjalds til starfsmannaleigunnar 

og greiðslna til hinna útleigðu starfsmanna, sá sem unnið er fyrir leggi fyrst og fremst til tæki og 

efni til starfsins og að fjöldi starfsmanna og kröfur um hæfni þeirra sé ekki eingöngu háð 

ákvörðunarvaldi starfsmannaleigunnar. 

Þrátt fyrir að OECD-fyrirmyndin sé notuð sem líkan við gerð flestra tvísköttunarsamninga 

á Vesturlöndum ríkir þó nokkur óvissa um stöðu hennar sem lögskýringargagns. Að mati 

fræðimannsins Aage Michelsen, sem líkir henni við álagningarleiðbeiningar danskra 
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 Lítið er hægt að fullyrða um fordæmisgildi erlendrar dómaframkvæmdar hér á landi enda sjaldgæft að mál er 
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skattyfirvalda (d. ligningsvejledningen), er staða hennar er nokkurn vegin sú sama og staða 

stjórnvaldsfyrirmæla. Samningsfyrirmyndin hefur ekki stöðu sem alþjóðasamningur líkt og 

Vínarsamningurinn og því hefur hún ekkert lögbundið skuldbindingargildi að þjóðarétti. 

Almennt er sú skoðun þó ríkjandi að hún eigi að hafa vægi við túlkun tvísköttunarsamninga 

sem á henni byggja eins og staðfest hefur verið af íslenskum dómstólum og finna má þau 

skilaboð í aðfaraorðum fyrirmyndarinnar sjálfrar.
58

 

3 Hvers konar réttarheimild er tvísköttunarsamningur? 

3.1 Almennt 

Eins og fram hefur komið teljast tvísköttunarsamningar til þjóðréttarsamninga samkvæmt 

almennri skilgreiningu. Styðst það við þá framkvæmd að tvísköttunarsamningar sem 

ríkisstjórnin samþykkir fyrir hönd Íslands eru birtir í C-deild Stjórnartíðinda skv. 1. mgr. 4. 

gr. laga nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað, líkt og aðrir þjóðréttarsamningar. 

Þá þarf að skoða nánar hvað felst í stöðu þeirra sem réttarheimildar að íslenskum rétti. Í grein 

sinni „Birting og gildistaka laga“ skilgreinir Gunnar Jakobsson réttarheimild svo: 

Til laga (réttarreglna) teljast ekki einungis sett lög frá Alþingi. Í víðtækustu merkingu tekur 

hugtakið lög einnig yfir fordæmi, réttarvenjur, lögjöfnun, meginreglur laga, eðli máls og jafnvel 

skrif fræðimanna, alþjóðasáttmála o.fl. Þessar uppsprettur laganna nefnast einu nafni 

réttarheimildir og mynda þá heild sem kalla má lög.
59

 

Hin almenna skilgreining Sigurðar Líndal er á þann veg að „réttarheimildir eru þau viðmið 

- gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað - sem almennt er viðurkennt að nota 

skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt 

eða í ákveðnu tilfelli“.
60

 Hvað sem leiða má af ofangreindum skilgreiningum er þó eitt skýrt, 

að tvísköttunarsamningur getur ekki einn og sér talist til íslenskra laga í hefðbundnum 

skilningi. 
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Því þarf að byrja á að gera grein fyrir því ferli sem leiðir til fullgildingu 

tvísköttunarsamnings áður en því er svarað hvers konar réttarheimild slíkir samningar eru.  

Í mars 1995 markaði ríkisstjórnin þá stefnu að tillögu fjármálaráðherra, að gerðir yrðu 

tvísköttunarsamningar við önnur ríki til að koma í veg fyrir tvísköttun tekna og skattsvik. Í 

kjölfarið var skipuð nefnd um gerð tvísköttunarsamninga (NUT), sem skyldi fara með 

yfirstjórn verkefnisins. Jafnframt var skipuð sérstök samninganefnd um tvísköttun (SUT) en 

hún hefur annast hinar eiginlegu samningaviðræður. Að samningaviðræðum loknum árita 

formenn samninganefnda fyrirliggjandi samningsdrög, sem oftast eru á ensku. Þar næst þýðir 

Þýðingarmiðstöð utanríkisráðuneytisins drögin, í samráði við bæði fjármálaráðuneytið og 

utanríkisráðuneytið, til að tryggja rétta hugtakanotkun. Þegar endanleg þýðing liggur fyrir 

hefst hið formlega fullgildingarferli, en utanríkisráðuneytið hefur þá umsjón með að 

samningurinn sé undirritaður af bærum aðilum beggja samningsríkja og loks birtur í C-deild 

Stjórnartíðinda.
61

 Þegar birting hefur átt sér stað er tiltekinn tvísköttunarsamningur orðinn 

réttarheimild sem skattgreiðendur geta byggt rétt sinn á, en eftir stendur spurningin, hver er 

staða hans að landsrétti? 

3.2 Tvísköttunarsamningur er þjóðréttarsamningur 

3.2.1 Almennt 

Samkvæmt 21. gr. stjskr. er það forseti Íslands sem gerir samninga við önnur ríki, en 

samkvæmt skilningi ákvæðisins  fellur undir skilgreiningu samnings hvers konar samkomulag 

sem ríki gera sín á milli, kveður á um lögskipti, réttindi og skyldur og er ætlað að vera 

bindandi. Hæfi forsetans getur þó takmarkast af öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar, t.d. ef 

áskilið er að samþykki löggjafans þurfi til líkt og virðist vera gert í 77. sbr. 40. gr. stjskr. 

Einnig ber að hafa í huga að skv. 13. gr. stjskr. lætur forsetinn ráðherra framkvæma vald sitt 

og er því raunveruleg aðkoma forsetans að gerð tvísköttunarsamninga engin.  

Skilgreining Ragnheiðar Snorradóttur og Stefáns Más Stefánssonar á tvísköttunarsamningi 

er að miklu leyti sú sama og kemur fram í kafla 2, en bætir því við hina almennu skilgreiningu 

að tvísköttunarsamningar teljist til þjóðréttarsamninga. 

[...] má skilgreina hugtakið tvísköttunarsamningur þannig að hann feli í sér þjóðréttarsamning 

milli tveggja eða fleiri ríkja sem hefur það meginmarkmið að víkja frá almennum skattareglum 
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hvors ríkis um sig í því skyni að komast hjá því að sambærilegir skattar, hjá sama skattaðila, 

sem á eru lagðir á sama grundvelli og fyrir sama tímabil séu lagðir á tvisvar sinnum.
62

 

Af því sem áður hefur komið fram má sannanlega slá því föstu að tvísköttunarsamningar 

teljast til þjóðréttarsamninga, enda er farið með þá sem slíka í framkvæmd og þeir birtir í C-

deild Stjórnartíðinda, líkt og aðrir þjóðréttasamningar sem Ísland er aðili að. 

3.2.2 Skilgreining þjóðréttarsamninga 

Hvert ríki hefur sitt réttarkerfi sem réttarskipan þess byggir á og er þar um að ræða landsrétt 

hvers ríkis, en hliðstætt réttarkerfi gildir í hinu alþjóðlega samfélagi ríkja sem er viðfangsefni 

þjóðaréttarins.
63

 Þjóðréttarsamningur er samningur milli tveggja eða fleiri ríkja innbyrðis, eða 

milli ríkja og alþjóðastofnana, sem ætlað er að stofna til réttinda eða skyldna aðilanna á 

milli.
64

 

Þjóðréttarsamningar (milliríkjasamningar, alþjóðasamningar) eru ásamt þjóðréttarvenjum 

mikilvægasta réttarheimild þjóðaréttarins. Þjóðréttarsamningar þykja aðgengileg tæki í vaxandi 

alþjóðasamstarfi og uppfylla kröfur nútímans um áreiðanleika, skilvirkni og sérhæfingu. 

Alþjóðavæðing og nútímatækni gerir það að verkum að þjóðréttarsamningar skipta æ meira máli 

í þjóðarétti á kostnað venjuréttar.
65

 

Verður umræðan hér þó takmörkuð við þá samninga sem ríki gera sín á milli. Samkvæmt 

skilgreiningu í ritinu Lögfræðiorðabók með skýringum er þjóðréttarsamningur:  

Bindandi gerningur sem aðilar → þjóðaréttarins, sem geta verið bæði ríki og → 

alþjóðastofnanir, gera sín á milli og ætlað er að skapa rétt fyrir og leggja skyldur á 

samningsaðila.
66

 

Það er alls ekki sjálfgefið að þjóðréttarsamningar skapi rétt fyrir borgara þeirra ríkja sem 

eru aðilar að þeim. Þannig er oft í þjóðréttarsamningum kveðið á um skyldu aðildarríkja til að 

tryggja að ákveðinn réttur verði veittur eða vissum breytingum á landsrétti verði komið á. 

Tvísköttunarsamningar eru ein tegund slíkra samninga, eins og komið hefur fram, en þeir hafa 

að geyma reglur sem eru bindandi fyrir aðila samnings, þ.e. ríkin sjálf. Að því leyti eru þeir 

ólíkir þeim þjóðréttarsamningum sem fela eingöngu í sér óskuldbindandi viljayfirlýsingar.
67

 

Þjóðréttarsamninga má greina í svonefnda réttarskapandi samninga og réttarskipandi samninga. 

Hinum fyrrnefndu er ætlað að mynda almennar reglur á svipaðan hátt og lög eða að breyta 
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gildandi rétti. Dæmi um slíkt eru mannréttindasáttmálar Sameinuðu þjóðanna sem gerðir voru 

1966, hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna, auglýstur 10. október 1985, og samþykkt um 

alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó sem undirrituð var í London þann 20. október 

1972 en í öllum tilvikum er að því stefnt að búa til reglur á þeim sviðum sem samningarnir taka 

til. Réttarskipandi samningum er hins vegar ætlað það hlutverk að fjalla um tiltekin lögskipti 

ríkja með svipuðum hætti og venjulegir samningar gera. Dæmi um þetta eru 

fríverslunarsamningar EFTA-ríkjanna við EBE.
68

 

Samkvæmt ofangreindu gildir það um alla þjóðréttarsamninga að þeir eru hvort tveggja í 

senn; löggerningar og réttarheimild.
69

 

Í þjóðarétti er greint á milli ýmissa tegunda þjóðréttarsamninga, þannig er samningum 

skipt í almenna og sérstaka samninga en slík skipting byggist á fjölda aðila að samningi. 

Þannig má flokka venjulega tvísköttunarsamninga sem sérstaka en Norðurlandasamningurinn 

er dæmi um almennan samning (þó má frekar flokka hann sem einhvers konar bil beggja með 

hliðsjón af tilgangi hans, enda settur upp á sama máta og aðrir tvísköttunarsamningar). 

Skiptast þjóðréttarsamningar einnig í réttarskipandi og réttarskapandi samninga eins og nefnt 

var hér að ofanverðu. Þá geta þjóðréttarsamningar fjallað um opinber málefni líkt og 

skattamál, og einkamálefni líkt og samningar á sviði lausafjárkaupa, en í báðum tilvikum geta 

þeir skapað bein réttaráhrif. Að lokum má nefna skiptingu í hreina þjóðréttasamninga, en þeir 

leggja skyldur á ríkisvaldið sem heimildir eru fyrir í lögum eða sem þarf ekki lagaheimild til 

að fullnægja og í þjóðréttarsamninga sem hafa bein réttaráhrif og að lokum þá sem ekki hafa 

slík áhrif.
70

 Sem dæmi um hreinan þjóðréttarsamning má sem dæmi nefna Vínarsamninginn, 

sem þegar hefur verið fjallað um. Tvísköttunarsamningar falla í flokk sérstakra, réttarskipandi 

þjóðréttarsamninga en þeir eru um margt líkir hefðbundnum einkaréttarlegum samningum og 

fjalla um tiltekin lögskipti en er ekki ætlað að setja almennar reglur. Helst það í hendur við þá 

kenningu að tvísköttunarsamningar eru ekki sjálfstæð skattlagningarheimild, þ.e. ef ekki er 

heimild til skattlagningar samkvæmt landsrétti er ekki hægt að byggja skattlagningu á 

tvísköttunarsamningi, þó svo hann geri ráð fyrir henni. Í framkvæmd er þó byggt á því að 

birtir tvísköttunarsamningar séu hluti af íslenskum álagningarreglum
71

 og því falla þeir einnig 

í flokk þjóðréttarsamninga um opinber málefni en teljast ekki til hreinna þjóðréttarsamninga. 

Loks þarf að taka afstöðu til þess hvort að tvísköttunarsamningar hafi bein réttaráhrif. 

Hér er í aðalatriðum átt við að texti samnings sé svo skýr og óskilyrtur að honum beri að beita á 

sama hátt og lögum í landinu. Þjóðréttarsamningar eru mismunandi að þessu leyti. Sumir 

þjóðréttarsamningar hafa að geyma almennar yfirlýsingar eða efni að öðru leyti sem er almennt 

ekki sambærilegt við lagatexta. Öðrum þjóðréttarsamningum er ekki ætlað að hafa áhrif á 

                                                           
68

 Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 1. 
69

 Friedrich Berber: Lehrbuch des Völkerrechts, bls. 444. 
70

 Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 8-9. 
71

 Garðar Valdimarsson: „Nýr norðurlandasamningur um tvísköttun“, bls. 291. 



23 

 

gildandi réttarskipun [...] Sumir þjóðréttarsamningar eru þó einmitt þannig að þeim er ætlað að 

hafa sambærilegt hlutverk og lagatexti og ma. oft þannig að þeim er ætlað að veita þriðja manni, 

þótt hann geti ekki gerst aðili að þjóðréttarsamningi, rétt eða leggja á hann beinar skyldur. 

Nánar felur þetta í sér að slíkum þjóðréttarsamningum er ætlað að hafa lagakraft með þeim hætti 

að dómstólum, stjórnvöldum og borgurum ríkis sé skylt að hlíta þeim með sama hætti og 

venjulegum lögum. 
72

 

Af ofangreindu má draga þá ályktun að tvísköttunarsamningar séu dæmi um 

þjóðréttarsamning með bein réttaráhrif en kenningin um bein réttaráhrif á þó fremur við í 

þeim löndum sem aðhyllast eineðliskenninguna. Í þeim ríkjum sem aðhyllast 

tvíeðliskenninguna eru bein réttaráhrif, að vísu með óbeinum hætti, fengin með lögfestingu 

tiltekins þjóðréttarsamnings. Rétt er að minnast þess að reglur þjóðarréttarins setja ekki fram 

neinar kröfur um hvernig þjóðréttarsamningum er fullnægt.
73

 Tvær meginkenningar eru á 

sviði þjóðaréttarins hvað samspil landsréttar og þjóðaréttar varðar, þ.e. eineðliskenningin (e. 

monism) annars vegar og tvíeðliskenningin (e. dualism) hins vegar eins og fyrr hefur verið 

nefnt. 

Stjórnskipunarlög og alþjóðlegar skuldbindingar einstakra ríkja veita þjóðarétti ólíkan sess sem 

réttarheimild í landsrétti viðkomandi ríkis. Sum ríki hafa tilhneigingu til að líta á þjóðarétt og 

landsrétt sem hluta eins og sama réttarkerfis. Þau ríki gera þjóðréttarskuldbindingum almennt 

hátt undir höfði í landsréttinum og búa svo um í stjórnskipan sinni að alþjóðlegar 

skuldbindingar ríksins öðlist gildi sem réttarheimild eins og almenn lög að landsrétti. Slík ríki 

eru talin fylgja eineðliskenningu (monism) um samspil þjóðaréttar og landsréttar. 

Sé stjórnskipan ríkis hins vegar svo háttað að litið sé á þjóðarétt og landsrétt sem aðgreind 

réttarkerfi, t.d. þannig að alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins teljist ekki til réttarheimilda 

landsréttar nema þegar þeim hefur sérstaklega verið veitt lagagildi með stjórnskipulega gildri 

lagasetningu eða með öðrum gildum hætti að landsrétti, er viðkomandi ríki talið fylgja 

tvíeðliskenningu (dualism) um samspil þjóðaréttar og landsréttar.
74

 

Á Íslandi, öðrum Norðurlöndum og Bretlandi, er byggt á tvíeðliskenningunni og því ekki 

beinlínis hægt að byggja beinan rétt á ákvæðum þjóðréttarsamninga sem ekki hafa verið 

innleiddir í landsrétt. Hvort sem ríki aðhyllast eineðlis- eða tvíeðliskenningu er það þó 

almennt viðurkennd lögskýringaraðferð að túlka beri landsrétt til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins en ekki í andstöðu við þær.
75

 Getur verið nokkur vandi 

á höndum þegar upp kemur sú staða að ákvæði settra laga þeirra ríkja sem aðhyllast 

tvíeðliskenninguna greina bersýnilega á við mikilvægar þjóðréttarlegar skuldbindingar – 

virðast dómstólar þá hafa tilhneigingu til að meta hvort hin þjóðréttarlega skuldbinding hafi 
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jafnframt áhrif á túlkun stjórnskipunarlaga sem teljast rétthætti en ákvæði þeirra settu laga 

sem ganga gegn þjóðarétti.
76

 

Þar sem reglur þjóðréttar og landsréttar gilda á mismunandi sviðum ætti ekki að koma til 

árekstra milli þessara tveggja réttarkerfa. Ríkin verða enda að hafa samræmdar reglur ef vel á 

að fara og  byggir velgengni þjóðréttarsamnings á þeirri forsendu að lög samningsríkjanna séu 

í samræmi við efni samningsins. Engu að síður er niðurstaðan þó stundum sú að þessi tvö 

réttarkerfi kunni að geyma ósamrýmanlegar reglur og að auki er vafasamt hvort, og þá með 

hvaða hætti, unnt er að framfylgja þjóðarétti í tilteknu ríki á sama hátt og landsrétti þess.
77

 

3.2.3 Reglur þjóðaréttar 

Reglur þjóðaréttarins gera ráð fyrir að ríki fullnægi skyldum sínum í góðri trú, sbr. reglur í 31. 

og 32. gr. Vínarsamningsins, og beiti til þess öllum tiltækum úrræðum. Þannig gerir 

þjóðarétturinn ráð fyrir að ríki aðlagi landsrétt að þeim skuldbindingum sem felast í tilteknum 

samningum og komi í veg fyrir árekstra milli réttarsviðanna. Þegar höfð er hliðsjón af þeirri 

skyldu íslenska ríkisins að tryggja að árekstrar milli landsréttar og þjóðaréttar eigi sér ekki 

stað þegar samningur er fullgiltur, og að íslenska ríkið hafi með aðild að samningnum stefnt 

að því markmiði, er gengið út frá því að líkindi séu til þess að landsréttur sé í samræmi við 

þær skuldbindingar sem ríkið hefur gengist undir að þjóðarétti. Er þetta svonefnd líkindaregla 

(e. principle of presumption).
78

 Af þeirri reglu hafa sprottið tvær aðrar reglur sem lagðar eru 

þá til grundvallar til að ná því markmiði, annars vegar túlkunarreglan og hins vegar 

leiðbeiningarreglan.
79

 

Í fyrri reglunni felst að landsrétt beri að túlka í samræmi við þjóðarétt að því marki sem unnt er. 

Túlkunaráhrifin eru sterk í þessa átt því að verði árekstur milli reglna þjóðaréttar og innlendra 

reglna sem síðar eru settar er litið svo á að túlka beri síðari reglurnar til samræmis við reglur 

þjóðaréttar nema lögskýringargögn veiti örugga vísbendingu um annað. Hér myndu því 

túlkunaráhrifin nálgast það að bera orð hinnar innlendu lagareglu ofurliði. Aðalástæðan fyrir 

þeirri líkindareglu sem þarna kemur fram er sú að gengið er út frá því að ríkið hafi ætlað sér að 

fullnægja viðkomandi þjóðréttarsamningi. Í síðari reglunni felst að þegar stjórnvöld í ríkjum 

beita matskenndum reglum, beri þeim að gæta þess að matið fari ekki í bága við reglur 

þjóðaréttar.
80
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Ofangreind sjónarmið breyta því þó ekki að samkvæmt tvíeðliskenningunni verður 

þjóðréttarreglu ekki veittur forgangur fram yfir fyrrum sett lög. Fjölmargir dómar staðfesta 

ofangreinda túlkunarreglu. Áður en Mannréttindasáttmáli Evrópu, hér eftir MSE, var lögfestur 

með lögum nr. 62/1994 höfðu dómstólar vísað til sáttmálans í niðurstöðum sínum við túlkun á 

landslögum, þó var það svo að í eldri málum var afstaða dómstóla á öndverðri niðurstöðu. Í 

Hrd. 1975, bls. 601 var tekist á um bann við hundahaldi í Reykjavík, en Á krafðist þess að 

viðurkennt yrði með dómi að synjun borgarstjórans í Reykjavík um leyfi til að halda hund á 

heimili hans hafi verið ólögmæt. Vísaði Á m.a. til þess að umræddar lagareglur sem 

heimiluðu bæjarstjórnum og hreppsnefndum að takmarka eða banna hundahald í kaupstöðum 

og kauptúnum brytu gegn þágildandi 66. gr. stjskr. og 8. gr. MSE um vernd einkalífs og 

fjölskyldu. Í dóminum sagði: 

Loks verður ekki á það fallist með áfrýjanda, að framangreindar réttarreglur brjóti gegn 66. gr. 

stjórnarskrár Lýðveldisins Islands nr. 33 frá 17. júni 1944 eða að virða beri þær að vettugi, 

vegna þess að þær séu andstæðar 8. gr. samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sem 

undirritaður var í Róm 4. nóvember 1950 og fullgiltur af Íslands hendi 29. júni 1953, sbr. 

auglýsingu nr. 11/ 1954. Hefur sáttmálinn ekki öðlast lagagildi á Íslandi, en auk þess fer bannið 

við hundahaldi í Reykjavík ekki í bága við nefnt ákvæði hans.
81

 

Athyglisvert er þó að Hæstiréttur tók efnislega afstöðu til þess að umrætt bann færi ekki 

gegn 8. gr. sáttmálans. Svipuð afstaða kom fram í Hrd. 1988. bls. 1532 en þar krafðist S þess 

að felld yrði úr gildi ákvörðun samgönguráðuneytisins um að ógilda atvinnuleyfi hans til að 

starfa sem leigubílstjóri. S taldi að ekki væri lagaheimild fyrir hendi til að ákveða með 

reglugerð, að þátttaka í stéttarfélagi skyldi vera skilyrði atvinnuleyfis. Í málinu reyndi á 

þágildandi 73. gr. stjskr. en þar sagði „Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum 

tilgangi, án þess að sækja þurfi um leyfi til þess. Ekkert félag má leysa upp með 

stjórnarráðstöfun. Þó má banna félag um sinn, en þá verður þegar að höfða mál gegn félaginu, 

til þess að það verði leyst upp.“ S hélt því fram að skylduaðild að verkalýðsfélagi bryti gegn 

þágildandi 73. gr. stjskr. auk þess að ósamræmi væri milli umrædds ákvæðis og 11. gr. MSE. 

Hæstiréttur taldi að S hefði ekki sýnt fram á slíkt ósamræmi, né myndi slík niðurstaða hagga 

ákvæðum stjórnarskrárinnar: 

Áfrýjandi hefur ekki sýnt fram á, að ósamræmi sé milli 73. gr. stjórnarskrárinnar og þeirra 

ákvæða alþjóðasamþykkta, er hann vísar til og rakin eru í héraðsdómi, og myndi enda ekki 

sjálkrafa hagga settum stjórnarskrárákvæðum. Verður ekki fallist á þá skoðun áfrýjanda, að efni 

standi nú til að skýra þessa grein stjórnarskrárinnar svo, að hún mæli fyrir um rétt manna til að 
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neita að ganga í félag eða að vera félagi. Af þessu stjórnarskrárákvæði verður heldur ekki dregin 

sú ályktun, að óheimilt sé að gera félagsaðild að skilyrði atvinnuleyfis.
82

 

Hæstiréttur taldi þó að umrædd reglugerð stæðist ekki þágildandi 69. gr. stjskr. sem 

hljóðaði svo „Engin bönd má leggja á atvinnufrelsi manna, nema almenningsheill krefji, enda 

þarf lagaboð til“. Því brast lagaheimild til að ákveða með reglugerð, að þátttaka í stéttarfélagi 

skuli vera skilyrði atvinnuleyfis. Þeirri niðurstöðu Hæstaréttar er varðaði túlkun á þágildandi 

73. gr. stjskr. var hnekkt í máli MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. júní 1993 

(16130/90) en MDE taldi að með því að vera neyddur til að standa í félagi, með því að binda 

rétt til atvinnuleyfis því skilyrði sem var gert, hefði verið brotið gegn þeim rétti sem 11. gr. 

MSE væri ætlað að vernda. Dómur þessi var tímamótadómur, en með honum viðurkenndi 

MDE að 11. gr. MSE fæli í sér vernd á neikvæðu félagafrelsi.  

Á tímabilinu 1990 og fram að lögfestingu MSE árið 1994 var ítrekað vísað til umræddar 

túlkunarreglu um að skýra skyldi ákvæði laga til samræmis við ákvæði þjóðréttarsamninga, þá 

sérstaklega MSE.
 83

 Mikilvægur dómur sem staðfesti fyrrgreinda reglu var Hrd. 1990, bls. 2. Í 

því máli hafði fulltrúi sýslumanns kvatt upp dóm í máli ákæruvaldsins gegn G, en fulltrúinn 

vann einnig að lögreglumálum við sýslumannsembættið. Talið var að umrætt skipulag bryti í 

bága við 6. gr. MSE. Þegar umrætt atvik átti sér stað hafði MSE eingöngu verið fullgiltur hér 

á landi, en ekki lögfestur, og vék því fyrir settum lögum. Áður höfðu tveir dómar sem sneru 

að sambærilegum aðstæðum fallið í Hæstarétti, Hrd. 1985, bls. 1290 og Hrd. 1987, bls. 356 

en Mannréttindanefnd Evrópu hafði einróma ályktað að málsmeðferðin í Hrd. 1985, bls. 1290 

hafi ekki verið í samræmi við 6. gr. MSE. Ríkisstjórn Íslands gerði í kjölfarið sátt við 

viðkomandi aðila í fyrrgreindum dómum, en Alþingi hafði sett ný lög um aðskilnað 

dómsvalds og umboðsvalds í héraði, lög nr. 92/1989 (nú lög um framkvæmdarvald ríkisins í 

héraði), sem áttu að taka gildi 1. júlí 1992. Hæstiréttur vék frá fordæmum sínum í þessu 

tilviki, þrátt fyrir að umrætt fyrirkomulag um framkvæmd dómsvalds í héruðum stæðist sett 

lög og stjórnarskrá og byggði niðurstöðuna sína að hluta til á þeirri grundvallarreglu að með 

því að hafa fullgilt MSE, hefði Ísland skuldbundið sig til að framfylgja reglum hans. Í dómi 

Hæstaréttar segir m.a. svo: 

Í stjórnarskrá lýðveldisins er byggt á þeirri meginreglu, að ríkisvaldið sé þríþætt og að sérstakir 

dómarar fari með dómsvaldið. Þær sérstöku sögulegu og landfræðilegu aðstæður, sem bjuggu 

því að baki, að sömu menn fara utan Reykjavíkur oftsinnis bæði með stjórnsýslu og dómstörf, 

hafa nú minni þýðingu en fyrr, meðal annars vegna greiðari samgangna en áður var. Alþingi 

hefur sett lög um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, sem taka eiga gildi 1. júlí 1992. 
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Ísland hefur að þjóðarétti skuldbundið sig til að virða mannréttindasáttmála Evrópu. 

Mannréttindanefnd hefur einróma ályktað, að málsmeðferðin í máli Jóns Kristinssonar, sem fyrr 

er lýst, hafi ekki verið í samræmi við 6. gr. 1. mgr. mannréttindasáttmálans. [leturbr.höf.]
84

 

Ekkert kom fram sem benti til þess að fulltrúinn hefði litið hlutdrægt á málavöxtu. 

Hins vegar verður að fallast á það með Mannréttindanefnd Evrópu, að almennt verði ekki talin 

næg trygging fyrir óhlutdrægni í dómstörfum, þegar sami maður vinnur bæði að þeim og 

lögreglustjórn.
85

 

Með vísan m.a. til 1. mgr. 6. gr. MSE, laga nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og 

umboðsvalds í héraði og 7. tl. 36. gr. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði, sbr. 2. 

mgr. 15. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála komst Hæstiréttur að þeirri 

niðurstöðu að sýslumanni og fulltrúa hans hefði borið að víkja sæti í málinu. Var hinn áfrýjaði 

dómur því felldur úr gildi og öll meðferð málsins fyrir sakadóminum og málinu vísað heim í 

hérað til nýrrar dómsmeðferðar og dómsálagningar.  

Í kjölfar lögfestingar MSE, sbr. lög nr. 62/1994 var brugðist við þeim árekstrum sem 

skapast höfðu milli lands- og þjóðaréttar hvað sáttmálann varðaði, en lengi var álitamál hver 

staða sáttmálans væri sem réttarheimild – hafði hann stöðu almennra laga eða mátti jafnvel 

skoða sáttmálann sem stjórnarskrárígildi?  

Með þetta í huga sýnist eðlilegra að líta svo á að lögfesting ákvæða mannréttindasáttmálans sé 

ekki annað en staðfesting á óskráðum meginreglum til tryggingar mannréttindum sem þegar 

gildi í landinu sem grundvallarlög til fyllingar ákvæðum stjórnarskrárinnar. Samkvæmt þessu 

megi skoða mannréttindasáttmálann sem stjórnarskrárígildi. Þetta er lagt til grundvallar hér 

þegar sáttmálanum er skipað með grundvallarlögum. 
86

  

Slíkar hugleiðingar hafa minni þýðingu í kjölfar breytinga á mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995,
87

 en helsta markmið þeirra 

breytingarlaga var að færa ákvæði stjórnarskrárinnar til samræmis við þjóðréttarsamninga um 

mannréttindi, þá einkum MSE.
88

 

Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var mannréttindakafli stjórnarskrárinnar endurskoðaður 

og samræmdur mannréttindasáttmála Evrópu, þannig að stjórnlagagildi hans hefur verið aukið 

þótt sjálfur hafi hann ekki formlega stöðu slíkra laga. Ekki er því veruleg hætta á að á það reyni 

hvernig með skuli fara ef íslenzk lög sem sett eru eftir breytingu mannréttindakafla 
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stjórnarskrárinnar fara í bága við ákvæði hans; þau væru þá væntanlega einnig andstæð 

ákvæðum stjórnarskrárinnar.
89

 

Aðrir þjóðréttarsamningar hafa einnig haft áhrif á skýringu Hæstaréttar á ákvæðum 

stjórnarskrárinnar og almennra laga. Í Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) staðfesti Hæstiréttur 

umrædda túlkunarreglu: 

Það er viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra skuli lög til samræmis við alþjóðasamninga, 

sem ríki hefur staðfest eftir því sem kostur er.
90

 

Í málinu var fjallað um skerðingu á tekjutryggingu örorkulífeyrisþega vegna tekna maka. 

Þurfti að leysa úr hvort ákvæði 5. mgr. 17. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar væru í 

andstöðu við 65. og 76. gr. stjskr. Við túlkun þessara ákvæða studdist meirihluti Hæstaréttar 

við ákvæði 12. og 13. gr. Félagssáttmála Evrópu (FSE) og 11. og 12. gr. Alþjóðasamningsins 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (SEFMR). Í dómi Hæstaréttar kom 

eftirfarandi fram um þýðingu ofangreindra sáttmála: 

Ákvæði um rétt þeirra, sem ekki geta framfleytt sér sjálfir, til aðstoðar úr opinberum sjóðum 

hefur verið í stjórnarskrá allt frá 1874, en rétturinn var háður því að viðkomandi ætti sér ekki 

skylduframfærendur. Það skilyrði var afnumið með stjórnarskrárbreytingu 1995. Samkvæmt 1. 

mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 14. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, skal öllum, sem þess 

þurfa, tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar 

og sambærilegra atvika. Í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi að lögum nr. 97/1995, var tekið 

fram, að gengið væri út frá því, að nánari reglur um félagslega aðstoð af þessum meiði yrðu 

settar með lögum, en með ákvæðinu væri markaður sá rammi, að til þurfi að vera reglur, sem 

tryggi þessa aðstoð. Var sérstaklega í því sambandi vakin athygli á 12. og 13. gr. 

félagsmálasáttmála Evrópu, sem fullgiltur var af Íslands hálfu 15. janúar 1976, (Stjórnartíðindi 

C nr. 3/1976), og 11. og 12. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi, sem fullgiltur var af Íslands hálfu 22. ágúst 1979. (Stjórnartíðindi C nr. 10/1979) 

[...] Þegar litið er til skipulags réttinda örorkulífeyrisþega samkvæmt almannatryggingalögum 

og þeirra afleiðinga, sem í raun geta af því leitt fyrir einstaklinga, verður þetta skipulag ekki 

talið tryggja þeim þau lágmarksréttindi, sem í framangreindu stjórnarskrárákvæði felast, á þann 

hátt að þeir fái notið þeirra mannréttinda, sem 65. gr. stjórnarskrárinnar mælir þeim, svo sem 

það ákvæði verður skilið að íslenskum rétti, sbr. 26. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi, sem var fullgiltur af Íslands hálfu 22. ágúst 1979, (Stjórnartíðindi C nr. 

10/1979) og 9. gr. fyrrnefnds alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi.
91

 

Þó ekki sé skýrlega kveðið á um nákvæmlega þau áhrif sem umræddir 

þjóðréttarsamningar höfðu á túlkun Hæstaréttar er þó ljóst að öll framangreind ákvæði höfðu 

áhrif á skýringu þeirra ákvæða sem voru til úrlausnar. 
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3.3 Þjóðréttarsamningar sem falla undir gildissvið 21. gr. stjskr. 

3.3.1 Almennt 

Gildissvið 21. gr. stjskr. lýtur að samningsgerð forseta við önnur ríki og því skilyrði að 

samþykki Alþingis þurfi til aðildar að tilteknum alþjóðlegum samningum. Á síðastliðnum 

áratugum hefur áherslan við túlkun ákvæðisins tengst umfjöllun um þátttöku Íslands í 

alþjóðasamvinnu og þá sérstaklega um stöðu þjóðréttasamninga að landsrétti, fremur en að 

snúa eingöngu að samskiptum ríkja á alþjóðavettvangi. Reynir nú meira á þær reglur sem 

ætlað er að hafa bein áhrif á þegna aðildarríkis á sviði landsréttar.
92

  

Eins og nefnt hefur verið, er það ekki á starfssviði forseta að annast slíka samningsgerð, 

heldur er það almennt á starfssviði utanríkisráðherra.  

Utanríkisráðherra hefur í krafti stöðuumboðs síns heimild til að skuldbinda ríkið í eigin nafni og 

getur jafnvel skuldbundið ríkið að þjóðarétti með einhliða yfirlýsingum. Í framkvæmd eru dæmi 

þess að minni háttar samningar, t.d. viðskiptasamningar við önnur ríki sem eru gerðir til 

skamms tíma eða samningar sem fara fram með skiptum á orðsendingum, hafi ekki fengið 

staðfestingu forseta. Þá hefur verið litið svo á að aðrir fulltrúar ríkisins en utanríkisráðherra hafi 

takmarkaðar heimildir til að gera samninga við stofnanir annarra ríkja á ýmsum sérsviðum, 

einkum samstarfssamninga um tiltekin viðfangsefni. Slíkar heimildir eru þó túlkaðar þröngt og 

eru þá byggðar á stöðuumboði viðkomandi stjórnvalds en ná ekki til eiginlegra 

þjóðréttarsamninga.
93

 

Sú framkvæmd að minni háttar viðskiptasamningar sem gerðir eru til skamms tíma, eða 

aðrir samningar sem komast á með skiptum á orðsendingum, séu ekki lagðir fyrir forseta til 

staðfestingar né hafi samþykki Alþingis verið aflað, byggist á langri venju en engin heimild er 

þó fyrir þessari framkvæmd í 21. gr. stjskr. né í öðrum réttarheimildum.
94

 

Þegar litið er til uppruna íslensku stjórnarskrárinnar kemur það eflaust ekki á óvart að hún 

er þögul um alþjóðasamvinnu og stöðu þjóðréttarsamninga enda meginmarkmið hennar að 

lýsa íslenskri stjórnskipan og valdheimildum handhafa ríkisvaldsins, en aðeins eitt ákvæði 

hennar tekur til þjóðréttarsamninga. Ákvæðið kom fyrst inn í 17. gr. stjórnarskrár 

konungsríkisins Íslands frá 1920 og hefur staðið óbreytt frá þeim tíma, að undanskilinni 

breytingu frá konungi í forseta árið 1944, en greinin sækir fyrirmynd sína til þágildandi 18. gr. 

dönsku stjórnarskrárinnar frá 1915.
95
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Umfram það sem kemur fram í 21. gr. víkur íslenska stjórnarskráin ekki að samskiptum Íslands 

við önnur ríki ólíkt stjórnarskrám flestra annarra Evrópuríkja. Utanríkismál teljast til verkefna 

framkvæmdarvaldsins samkvæmt þeirri verkaskiptingu á milli þriggja þátta ríkisvaldsins sem 

leiðir af 2. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. einnig lög nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands og 9. 

gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna í Stjórnarráði Íslands nr. 125/2011. Alþingi 

getur þó, á þessu sviði sem öðrum, mótað starfsskilyrði framkvæmdarvaldsins með lögum að 

svo miklu leyti sem stjórnarskráin setur því ekki takmörk. Þótt þingræðisreglan leiði þannig til 

þess að löggjafinn hafi áhrif á mótun utanríkisstefnunnar og veiti framkvæmdavaldinu aðhald 

geymir stjórnarskráin engar reglur sem tryggja formleg og bein efnisleg áhrif þingsins á 

ákvarðanir í mikilvægum utanríkismálum, t.d. að skylt sé að hafa samráð við þingið í þeim 

efnum, umfram það sem 21. gr. segir um skyldu til að leita samþykkis Alþingis fyrir aðild að 

ákveðnum þjóðréttarsamningum.
96

 

Til að samþykki Alþingis sé krafist skv. 21. gr. stjskr. verða samningar að fela í sér afsal á 

landi eða landhelgi, sem hefur verið túlkað svo að átt sé við afsal ríkisins á yfirráðarétti 

sínum, innihalda kvaðir sem fela í sér takmörkuð yfirráð annars ríkis yfir landi eða landhelgi 

eða horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins.  

Hugtakið stjórnarhagir í 21. gr. hefur orðið tilefni ýmissa vangaveltna, en að framan var lýst 

uppruna þessa orðalags, sem rekja má til aðstæðna í Danmörku á seinni hluta 19. aldar þótt það 

eigi engan veginn við lengur. Líkt og gert var í dönskum stjórnskipunarrétti fram í byrjun 20. 

aldar mætti hugsanlega túlka orðalagið svo að eingöngu sé átt við breytingu á málefnum sem 

skipað er í stjórnarskrá en þeirri skýringu hefur þó verið hafnað sem of þröngri hér á landi, rétt 

eins og í Danmörku.[...] Á síðustu áratugum hefur skapast sú venja að leitað er samþykkis 

Alþingis þegar þjóðréttarskuldbindingar samnings verða ekki uppfylltar nema með breytingum 

á lögum. Er þá sá skilningur lagður til grundvallar að slíkir samningar horfi í reynd til breytinga 

á stjórnarhögum.
97

 

Má því álykta að þróunin sé á þann veg að auka eigi aðkomu Alþingis að 

þjóðréttarsamningum sem ekki falla undir fyrrgreind skilyrði ákvæðisins. Þannig er sú skýring 

sem fylgt hefur verið í framkvæmd mun rýmri en leiðir af ákvæðinu og er staðföst 

framkvæmd sú að leita alltaf eftir samþykki Alþingis á þjóðréttarskuldbindingum sem kalla á 

lagabreytingar.
98

 Er samþykki Alþingis fengið annað hvort með þingsályktun eða með lögum. 

Sem dæmi um samþykki Alþingis með þingsályktun má nefna fullgildingu 

fríverslunarsamnings milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Kanada frá 15. maí 2008,
99

 og þá 

þingsályktunartillögu sem leggja þarf fyrir Alþingi við uppfærslu EES-samningsins ef 

stjórnskipulegur fyrirvari er gerður við samþykki Íslands að tiltekinni uppfærslu. Hér má 

nefna dæmi um þingsályktunartillögu um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-
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nefndarinnar nr. 125/5007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn.
100

 Í frumvarpi 

til laga nr. 2/1993 segir  m.a. svo um stjórnskipulegan fyrirvara, sbr. 103. gr. þess: 

Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins taka ákvarðanir EES-nefndarinnar ekki gildi fyrir 

samningsaðila fyrr en að uppfylltum skilyrðum stjórnskipunarréttar hvers lands. Samkvæmt 

samþykkt með lokagerð samningsins vegna 103. gr. gilda ákvæði 1. mgr. einnig þegar EES-

ráðið samþykkir ákvörðun. Samþykktin á eingöngu við þær ákvarðanir EES-ráðsins sem væru 

bindandi fyrir samningsaðilana, en almennt eru ákvarðanir ráðsins stjórnmálalegar.  

Samkvæmt 21. gr. íslensku stjórnarskrárinnar verður að bera alla samninga, sem gerðir eru við 

önnur ríki, undir Alþingi ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef 

þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Í framkvæmd hefur með hliðsjón af 21. gr. 

stjórnarskrárinnar verið metið hverju sinni hvaða samningar hafa verið lagðir fyrir Alþingi.  

Ákvarðanir EES-nefndarinnar um nýjar eða breyttar gerðir sem svara til reglugerða eða 

tilskipana þarf að lögfesta sem slíkar eða að efni til. Þurfi að lögfesta ákvörðunina verður hún að 

fá þá stjórnskipulegu meðferð sem krafist er til lagasetningar. Allar þær ákvarðanir EES-

nefndarinnar sem falla undir valdsvið Alþingis og lögfesta þarf verður því að taka með fyrirvara 

um samþykki þingsins.
101

 

Dæmi um samþykki Alþingis með lögfestingu má nefna Samning um réttindi Sameinuðu 

þjóðanna, sbr. lög nr. 13/1948 um heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamning 

um réttindi Sameinuðu þjóðanna, en þar segir í 1. og 2. gr.: 

1. gr. Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd samning þann um réttindi 

Sameinuðu þjóðanna (Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations), sem 

samþykktur var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 13. febrúar 1946 og prentaður er 

sem fylgiskjal með lögum þessum. 

 

2. gr. Þegar samningur sá, er um ræðir í 1. gr., hefur verið staðfestur, skulu ákvæði hans hafa 

lagagildi hér á landi. 

Er því mikilvægt að skoða hvort aðkomu Alþingis að tvísköttunarsamningum sé þörf, þá 

annars vegar með þingsályktun eða hins vegar með löggjöf. Þá er nauðsynlegt að hafa í huga 

að þó samþykki Alþingis, með þingsályktun þess efnis, liggi fyrir þá skuldbinda 

þjóðréttarsamningar íslenska ríkið eingöngu að þjóðarétti í samræmi við tvíeðliskenninguna 

en til þess að ákvæði þjóðréttarsamnings fái lagagildi eða skapi réttindi og skyldur handa 

þegnum ríkisins verður að lögfesta efni hans.
102
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3.3.2 Þarf samþykki Alþingis fyrir fullgildingu tvísköttunarsamninga? 

Skipta má fullgildingu samnings í tvo þætti, fullgilding í stjórnlagalegri merkingu og svo sú 

athöfn sem veitir samningnum formlegt gildi, þ.e. þegar skipst er á fullgildingarskjölum, eða 

fullgilding í þjóðréttarlegri merkingu. Með fullgildingu þjóðréttarsamnings er átt við þá 

athöfn að íslenska ríkið tilkynnir samningsaðila um samþykki sitt og frá þeirri stundu telst 

ríkið skuldbundið að þjóðarétti. Fer það eftir stjórnlögum hvers ríkis hvaða aðili það er sem 

fullgilda þarf samninga, þjóðarétturinn lætur sig það engu skipta.
103

 Á Íslandi fellur það undir 

verksvið fjármálaráðherra að gera tvísköttunarsamninga við önnur ríki, en það er á verksviði 

utanríkisráðherra að fullgilda þá. Samkvæmt skilgreiningu í Lögfræðiorðabók með skýringum 

er fullgilding þjóðréttarsamnings: 

Seinni áfangi í að stofna til skuldbindingar skv. → þjóðréttarsamningi milli tveggja eða fleiri 

ríkja, yfirleitt að undangenginni undirritun samnings. Með fullgildingu samþykkja stjórnvöld 

ríkis ákvæði samningsins og eru frá þeim tíma bundin við hann. Skipta má fullgildingu í tvo 

þætti, annars vegar stjórnskipulega fullgildingu sem lýtur að innra skipulagi hvers ríkis, sbr. 21. 

gr. stjskr., og hins vegar fullgildingu á vettvangi þjóðaréttarins með því að ríki skilar 

fullgildingarskjali sem veitir samningnum formlegt skuldbindingargildi að þjóðarétti.
104

 

Fjölmargir fræðimenn hafa viðrað skoðanir sínar á stöðu þjóðréttarsamninga í landsrétti. 

Ólafur Jóhannesson sagði m.a. um samninga sem eru gildir að þjóðarétti, en hvað ákvæði 

varðar andstæðir landslögum, að þá skorti gildi að landsrétti. Slík lagaákvæði fái hér ekki 

lagagildi fyrr en búið sé að breyta íslenskri löggjöf til samræmis við samninginn.
105

 Síðan 

segir Ólafur: 

Dómstólar, stjórnvöld og almenningur verða að fara eftir landslögum þangað til þeim er breytt 

með lögformlegum hætti, en ríkisstjórn – og reyndar Alþingi líka – er skylt að annast um, að 

nauðsynlegar lagabreytingar séu gerðar sem fyrst, til þess að unnt sé að fullnægja þjóðréttarlegri 

skuldbindingu ríkisins.
106

 

Ármann Snævarr taldi þjóðréttarlega réttarskipandi samninga, líkt og 

tvísköttunarsamningar eru, ekki bindandi réttarheimildir í íslenskum rétti fyrr en þeir væru 

teknir upp í íslensk lög.
107

 Því þarf svar við því hvort að fullgilding utanríkisráðherra sé í raun 

nægjanleg í tilviki tvísköttunarsamninga, eða hvort að þeir séu í raun þess efnis að aðkomu 

Alþingis þurfi til, enda séu þeir ef til vill í andstöðu við þann lagaáskilnað sem áskilinn er 

með 77. sbr. 40. gr. stjskr.? Það breytir því þó ekki að réttarstaðan er sú að 

þjóðréttarsamningar fá ekki sjálfkrafa lagagildi með undirritun, fullgildingu eða samþykki 
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Alþingis skv. 21. gr. stjskr. þó að slík innleiðing skuldbindi íslenska ríkið. Til þess að 

þjóðréttarsamningar öðlist lagagildi þarf atbeina löggjafarvaldsins. Dómstólar og stjórnvöld 

og þegnum ber því að fara eftir landslögum þangað til þjóðréttarsamningur hefur verið 

lögfestur.
108

 

Í þeim löndum sem aðhyllast tvíeðli þjóðar- og landsréttar þarf ávallt að taka 

þjóðréttarsamninga upp í landslög til þess að þeir hafi lagagildi. Sem dæmi um þá 

þjóðréttarsamninga sem hafa verið lögteknir hér á landi má nefna Mannréttindasáttmála 

Evrópu sbr. lög nr. 62/1994, EES-samninginn sbr. lög nr. 2/1993 og Lúganósamninginn sbr. 

lög nr. 7/2011. Ástæða þess að umræddir samningar hafa verið leiddir í lög er sú að þeir hafa 

að geyma margvísleg ákvæði sem ætlað er að hafa gildi gagnvart einstaklingum og 

fyrirtækjum og hafa bein réttaráhrif. Samkvæmt því verður að taka þá þjóðréttarsamninga í 

lög með einum eða öðrum hætti sem er ætlað það hlutverk að kveða á um réttindi eða skyldur 

einstaklings eða fyrirtækja og er þetta venjulega gert með lögfestingu (e. incorporation) eða 

aðlögun (e. adaptation) þeirra.
109

  

EES-samningurinn er fjölþjóðlegur þjóðréttarsamningur og talinn mikilvægasti 

þjóðréttarsamningurinn sem Ísland er aðili að. Meginmarkmið EES-samningsins, sem er 

formlega þekktur sem samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, var að gera EFTA-

ríkjunum það kleyft að taka upp reglur Evrópusambandsins um fjórfrelsið, samkeppni, 

ríkisaðstoð og hugverkaréttindi, og verða þannig hluti af hinum innra markaði ESB með þeim 

takmörkunum sem samningurinn setur. Þessi markmið, auk þeirrar viðleitni að gerast aðilar 

að hinum innra markaði án þess að gefa eftir fullveldisréttindi, eru ákvarðandi um lagalegt 

eðli EES-samningsins.
110

 Samningurinn var lögfestur með lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið, hér eftir eesl. Lögin eru í raun heimildarlög til fullgildingar og lögfestingar 

samningsins og innihalda einvörðungu fjórar greinar. Með 2. gr. laganna er meginmáli EES-

samningsins veitt lagagildi hér á landi, auk ákvæðna í tilteknum bókunum og viðaukum.
111

 

Strangt til tekið leiðir ekki af ákvæðum samningsins skylda til að lögfesta meginmál hans í 

heild sinni líkt og gert var með eesl., enda eingöngu hlutar hans sem að mæla fyrir um bein 

réttaráhrif fyrir einstaklinga og lögaðila. Þannig eru hlutar hans eingöngu skuldbindandi fyrir 

ríkið að þjóðarétti og því ekki háðir lögfestingu. Þörfin fyrir lögfestingu samningsins leiddi 
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fyrst og fremst af áherslu á tvíeðli lands- og þjóðaréttar sem byggt er á samkvæmt íslenskum 

viðhorfum auk reglna 21. gr. stjskr. vegna stofnunar þjóðréttarlegrar skuldbindinga og svo 

hægt væri að tryggja að borgarar gætu byggt rétt á ákvæðum hans.
112

 

Þá er í 3. gr. lögfest líkindaregla þjóðaréttar
113

 en í athugasemdum við greinina í 

frumvarpi því sem varð að eesl. segir að „Í 3. gr. felst m.a. að innlend lög sem eiga stoð í 

EES‐samningnum verði jafnan túlkuð sem sérreglur laga gagnvart ósamræmanlegum yngri 

lögum, að því leyti að yngri lög víki þeim ekki ef þau stangast á, nema löggjafinn taki það 

sérstaklega fram“.
114

 Einnig kemur fram sú skýring að slík regla sé nauðsynleg til að tryggja 

samræmi í reglum á Evrópska efnahagssvæðinu. Í Hrd. 2003, bls. 2045 (477/2002) beitti 

Hæstiréttur þeirri reglu þar sem hann komst að því að ákvæði 2. mgr. 14. gr. EES-

samningsins, sbr. lög nr. 2/1993, gengi framar 6. tl. 14. gr. laga nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt.
115

 

Í þessu ljósi verður að telja, að ákvæði 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins um bann við 

skattlagningu, sem er til þess fallin að vernda óbeint framleiðsluvörur eins samningsaðila 

gagnvart framleiðsluvörum annarra aðila samningsins, beri að skýra sem sérreglu um skattalega 

meðferð á innflutningi frá öðrum EES-ríkjum, er gangi framar eldra ákvæði áðurgildandi 6. tl. 

14. gr. laga nr. 50/1988 um lægri virðisaukaskatt af sölu bóka á íslenskri tungu en annarra bóka. 

Eftir að EES-samningnum var veitt lagagildi með lögum nr. 2/1993 var því óheimilt að gera 

greinarmun á bókum á íslensku og öðrum tungum við álagningu virðisaukaskatts.
116

 

Þannig má sjá að EES-samningurinn hefur áhrif á óbeina skatta, en við gildistöku 

samningsins var talið að hann myndi hann ekki hafa áhrif á reglur aðildarríkja um beina 

skatta.
117

 Beinir skattar eru þeir skattar sem greiddir eru milliliðalaust í ríkissjóð, líkt og 

tekjuskattur, af þeim sem ber skattbyrðina, en um óbeina skatta er að ræða þegar skattar eru 

greiddir í ríkissjóð af öðrum en þeim sem ber skattbyrðina og leggjast almennt ofan á verð 

vöru og þjónustu, t.d. virðisaukaskattur og tollar. 

EFTA dómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu í málum sínum að aðildarríki verði 

samt sem áður að líta til áhrifa skattareglna þegar metið er hvort þær stríði gegn ákvæðum 

EES-samningsins. Hér skal fyrst minnst á EFTAD, mál E-1/04, EFTACR 2004, bls. 15 (Fokus 

Bank). Málið snerist í aðalatriðum um það hvort heimild væri í norskum lögum til þess að 

veita hluthöfum sem búsettir voru í Noregi tiltekinn skattaafslátt af arði sem greiddur var til 
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þeirra úr norskum félögum, en þeir hluthafar sem búsettir voru utan Noregs nutu ekki sama 

afsláttar. Var talið að umrætt fyrirkomulag bryti gegn 40. gr. EES-samningsins um frjálsa 

fjármagnsflutninga. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þó EES-samningurinn tæki 

ekki til skattamálefna aðildarríkjanna yrðu þau samt sem áður að beita skattlagningarvaldi 

sínu þannig að það samræmdist reglum samningsins. Dómurinn vísaði til EFTAD, mál E-

6/98, EFTACR 1999, bls. 74 (Noregur gegn eftirlitsstofnun EFTA) til stuðnings niðurstöðu 

sinni en í því máli var deilt um fyrirkomulag svæðisbundins tryggingargjalds. Norsk 

stjórnvöld héldu því fram að þær reglur sem stefnandi taldi stríða gegn ríkisstyrkjaákvæðum 

samningsins væru hluti af almennu skattkerfi Noregs og féllu þ.a.l. utan gildissviðs EES-

samningsins. Féllst dómurinn ekki á þau rök og sagði m.a. í niðurstöðu sinni að líta yrði til 

áhrifa skattareglna en ekki heitis þeirra þegar meta yrði hvort umræddar reglur stríddu gegn 

ákvæðum samningsins.
118

 

Við undirritun EES-samningsins var gengið út frá því að hann myndi ekki taka til 

samræmingar á skattamálefnum og myndi þ.a.l. ekki hafa nein áhrif á sjálfsákvörðunarrétt 

Íslands í skattamálefnum enda er ekki stefnt að slíkum markmiðum á sama hátt og innan ESB. 

Þó er það með vísan til ofangreinds óumdeilt að frelsisákvæði samningsins og bann hans við 

mismunun takmarka sjálfsákvörðunarrétt EFTA-ríkjanna á sviði beinna skatta. 

Tvísköttunarsamningar eru þjóðréttarsamningar sem ekki hafa verið lögfestir og af þeirri 

staðreynd má ætla að þeim sé fyrst og fremst ætlað að hafa áhrif milli viðkomandi ríkja. Í 

þessum skilningi snerta þeir hagsmuni einstaklinga og fyrirtækja eingöngu með óbeinum 

hætti en þó gefa ákvæði sumra samninga í ljós að þeim sé í raun ætlað að hafa tiltekin bein 

réttaráhrif. Þannig innihalda flest allir samningar sem Ísland er aðili að ákvæði um bann við 

mismunun sem og ákvæði sem kveða á um betri rétt skattaðila samkvæmt samningnum heldur 

en hann nýtur samkvæmt landslögum.
119

 Því má með vissu segja að til að ákvæði þeirra 

tvísköttunarsamninga sem veita eiga aðilum bein réttarverkan skili sér sem skyldi, verði að 

leiða þau í lög. 

3.3.3 Er til staðar fyrirfram samþykki Alþingis? 

Af því sem þegar hefur komið fram má velta því fyrir sér hvort að í raun sé til staðar 

samþykki Alþingis þess efnis að þjóðréttarsamningur sem Ísland fullgildir síðar skuli hafa 
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lagagildi. Slík framkvæmd þekkist bæði á Norðurlöndum og á Íslandi og sem dæmi má nefna 

lög nr. 80/1972 um heimild handa ríkisstjórninni til að staðfesta Bernarsáttmálann til verndar 

bókmenntum og listaverkum. Í 1. gr. laganna er fyrst kveðið á um að ríkisstjórninni sé heimilt 

að staðfesta umræddan sáttmála, en svo segir:
120

 

Eftir að sáttmálinn hefur verið staðfestur skulu ákvæði hans, sem Ísland er við bundið, hafa 

lagagildi hér á landi frá þeim tíma sem ríkisstjórnin ákveður. 

Því eru þó takmörk sett að hvaða marki löggjafinn getur fyrirfram heimilað slíkt 

samþykki, enda myndi almennt og ótímabundið samþykki kunna að vera talið ólögmætt 

framsal lagasetningarvalds og stangast á við 2. gr. stjskr. og e.t.v. aðrar lagaáskilnaðarreglur 

stjórnarskrárinnar.
121

 Því þarfnast það skoðunar hvort það valdframsal sem þegar er að finna í 

119. gr. tsl. dugi til þar sem greinin geymir ekki reglur um samþykki né áhrif 

tvísköttunarsamninga, heldur eingöngu heimild ríkisstjórnar til að gera slíka samninga.  

Í Noregi og Danmörku var almennt litið svo á að löggjöf um heimild til að gera 

tvísköttunarsamninga fæli jafnframt í sér samhliða lögfestingu þeirra um leið og þeir væru 

gerðir og birtir af viðeigandi stjórnvaldi. Er slíkt fyrirkomulag enn við gildi í norskri löggjöf 

og er heimildin talin styðjast við túlkun 1. gr. laga nr. 15/1949 um heimildir konungs til að 

gera tvísköttunarsamninga við önnur ríki, en í 1. gr. laganna segir: 

Under forbehold av gjensidighet kan Kongen med Stortingets samtykke ved overenskomst med 

fremmed stats regjering 

1) med omsyn til offentlige skatter og avgifter fastsette regler for deling av skattefundamentene 

og herunder innrømme slik lempning i beskatningen at dobbeltbeskatning helt eller delvis 

unngås, 

2) vedta bestemmelser om at norske myndigheter, uten hinder av gjeldende bestemmelser om 

taushetsplikt, skal innhente og meddele opplysninger til bruk for vedkommende stats 

myndigheter ved utskrivningen av offentlige skatter og avgifter, og 

3) vedta bestemmelser om at eksigible krav på offentlige skatter og avgifter, utskrevet i 

vedkommende stat, skal være bindende her i riket, og kunne inndrives av den norske stat etter 

de regler som gjelder for inndriving og oppkreving av tilsvarende eller lignende norske skatter 

og avgifter.
122

 

Ákvæðið er túlkað á þann veg að það feli í sér fyrirfram samþykki löggjafans (n. 

Stortinget) og jafnframt fyrirfram lögleiðingu viðkomandi tvísköttunarsamnings.
123
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Að sumu leyti svarar 119. gr. tsl. til markmiða danskra laga nr. 74/1953, sem heimiluðu 

dönsku ríkisstjórninni að útbúa og samþykkja tvísköttunarsamninga við önnur ríki án þess að 

til kæmi samþykki þingsins, þ.e. lögbundið framsal til reglusetningar með gerð 

tvísköttunarsamninga auk heimildar til að láta samningana hafa áhrif að landsrétti.
 124

 Þá voru 

þeir samningar háðir þeim skilyrðum að þeir gætu eingöngu verið ívilnandi.
125

 Sambærilegar 

takmarkanir á framsali skattlagningarvalds er að finna í dönsku stjórnarskránni og í hinni 

íslensku.
 
Voru því tvísköttunarsamningar sem gerðir voru í samræmi við þau lög og birt í 

„Lovtidende C“ hluti af dönskum rétti.
126

 

Þessu fyrirkomulagi í dönsku skattalöggjöfinni var breytt árið 1994 þegar fyrrnefnd lög 

voru felld úr gildi með breytingarlögum nr. 945/1994 (d. Lov om ophævelse af lov om 

indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.). 

Af lögskýringargögnum við þau breytingarlög má sjá að breyting þessi var gerð í þeim 

tilgangi að tryggja aðkomu löggjafarþingsins að gerð tvísköttunarsamninga
127

 og fyrirfram 

samþykki bannað berum orðum.
128

 Fræðimenn hér á landi hafa talið að svipað fyrirkomulag 

gildi hér á landi og var til staðar með dönskum lögum nr. 74/1953, enda séu samningarnir 

birtir með lögformlegum hætti. Fyrrgreind heimild í 119.gr. tsl. feli þannig í sér fyrirfram 

samþykki Alþingis.
129

 

Því er nauðsynlegt að athuga tvennt til að svara því  hvort að fyrirfram samþykki Alþingis 

kunni að vera til staðar í 119. gr. tsl. Annars vegar ástæður danska löggjafarþingsins fyrir 

lagabreytingunni með lögum nr. 945/1994 og hins vegar hvort að íslenskir 

tvísköttunarsamningar séu birtir með lögformlegum hætti. 

3.3.4 Hvað lá að baki dönsku lagabreytingunni? 

Fyrir 1994 var ríkisstjórninni heimilað, með gagnkvæmu samkomulagi, að heimila ívilnandi 

lækkun skatta vegna tvísköttunar og að koma í veg fyrir hana. Þýddi það að 

tvísköttunarsamningur sem gerður var með heimild í eldri lögum mátti ekki íþyngja skattaðila 
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eða kynna nýjar skattaálögur sem ekki voru í landslögum.
130

 Í frumvarpi til laga nr. 

945/1994
131

 sem sett voru til breytingar á fyrirfram samþykki danska löggjafarþingsins í 

lögum nr. 74/1953, segir í 1. hluta, sem ber heitið „almennar athugasemdir“ (d. almindelige 

bemærkninger), að tilgangur frumvarpsins sé að tryggja aðkomu löggjafarþingsins að 

tvísköttunarsamningum sem ríkið gerir við aðrar þjóðir. Með lögum nr. 74/1953 hafi 

ríkisstjórninni verið heimilað að semja og samþykkja tvísköttunarsamninga og veita þeim 

lagagildi. Þar sem tvísköttunarsamningar leiða til breytinga á skattalöggjöf verða þeir einnig 

að vera samþykktir af þinginu. Var því lögð fram sú tillaga að lögin frá 1953 yrðu felld úr 

gildi. Þá segir í 5. hluta frumvarpsins sem ber heitið „Samþykki þingsins“ (d. Folketingets 

godkendelse af en overenskomst) að eftir að lögin frá 1953 verði felld úr gildi verði það í 

verkahring þingsins að innleiða tvísköttunarsamninga í lög, eftir að skattamálaráðherrann (d. 

Skatteministeren) leggur fram frumvarp þess efnis að þingið skuli lögfesta viðkomandi 

tvísköttunarsamning. Þá fyrst skulu ríkisstjórnir ríkjanna skiptast á fullgildingarskjölum. 

Tekið er fram að ofangreint skilyrði eldri laga um að tvísköttunarsamningar megi ekki fela í 

sér íþyngjandi ráðstafanir eða kynna til leiks nýjar álögur eigi einnig við um nýju lögin. 

Spursmál er hvað orsakaði slíka breytingu á framkvæmd, en skattalagaákvæði dönsku 

stjórnarskrárinnar (d. Danmarks Riges Grundlov) nr. 169/1953
132

 hefur staðið óbreytt frá 

árinu 1953. 

§ 43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget 

mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov. 

Ákvæðið er efnislega sambærilegt 40. og 77. gr. stjórnarskrár Íslands en þar er sett fram  

sú regla að engan skatt má leggja á, breyta eða afnema, nema með lögum. Geta stjórnvöld því 

ekki innheimt skatt án lagaheimildar. Ekki er að finna í lögskýringargögnum frekari 

útskýringar á tilkomu lagabreytingarinnar. Þó má velta því upp hvort að lögfesting 

Mannréttindasáttmála Evrópu hafi haft áhrif á þáverandi fyrirkomulag en sáttmálinn var fyrst 

lögfestur í Danmörku þann 29. apríl 1992 með lögum nr. 285/1992.
133

 

Af ofangreindu má draga þá ályktun að þrátt fyrir að þeir tvísköttunarsamningar sem 

gerðir voru með heimild í eldri lögum hafi eingöngu getað verið ívilnandi, var það skoðun 

danska löggjafans að slíkt framsal stóðst ekki stjórnarskrá. 
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3.3.5 Birting tvísköttunarsamninga að íslenskum rétti 

Það er viðurkennd grundvallarregla að lög skuli birta og þá verður óbirtum lögum almennt 

ekki beitt. Byggir reglan á sjónarmiðum um réttaröryggi og fyrirsjáanleika, enda verða menn 

að eiga kost á því að kynna sér efni og tilvist réttarreglna. Reglan birtist í 27. gr. stjskr. en 

samkvæmt henni hvílir skylda á ríkisvaldinu til að birta lög. Ákvæðið setur ekki fram neina 

reglu um hvernig framkvæma skuli þá birtingu heldur er hinum almenna löggjafa falið að 

ákveða það, sbr. þær skýringar við ákvæðið í frumvarpi því sem varð að stjórnskipunarlögum 

nr. 33/1944:
134

 

Gert er ráð fyrir, að um birtingarháttu og framkvæmd laga sé kveðið á í landslögum, og er það 

réttara en það, sem nú segir, þar sem vitað er, að hvorki birting né almenn framkvæmd laga 

hefur í raun og veru verið í höndum konungs. Á það skal bent, að brýn nauðsyn er til, að 

lagaákvæðin um birtingu laga verði endurskoðuð og samin á ný.
135

 

Um birtingu laga gilda lög nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað, hér eftir 

birtingal.. Frá árinu 1962 hefur Stjórnartíðindum verið skipt í þrjá hluta, A-deild, B-deild og 

C-deild, sbr. eldri lög nr. 64/1943 um birtingu laga, eins og þeim var breytt með lögum nr. 

22/1962 en fyrir þann tíma voru eingöngu A- og B-deildir.  

Í A-deild eru birt öll lög, auglýsingar og aðrar tilkynningar almenns efnis sem æðsti handhafi 

framkvæmdarvalds gefur út, svo og reglur sem Alþingi kann að setja um framkvæmd almennra 

málefna í þingsályktun. Tíðkazt hefur að birta þar fáeinar reglugerðir sem forseti Íslands 

staðfestir, sbr. 2. gr. 

[...] 

Í B-deild eru birtar reglugerðir, samþykktir og auglýsingar sem ráðherra gefur út eða staðfestir, 

reikninga sjóða, ef svo er mælt í staðfestum skipulagsákvæðum þeirra, úrslit alþingiskosninga 

sem tilkynnt hafa verið á árinu. Einnig skal þar birta reglur sem stjórnvöldum og opinberum 

stofnunum, öðrum en ráðuneytum, er falið lögum samkvæmt að setja, sbr. 3. gr. 

[...] 

Í C-deild skal birta samninga við við önnur ríki og auglýsingar um gildi þeirra, sbr. 1. mgr. 4. 

gr. Birting ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar og þeirra gerða, sem þar er vísað til, í 

EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins telst jafngild birting að þessu leyti. Fyrir 

árið 1962 voru milliríkjasamningar birtir í A-deild Stjórnartíðinda.
136

 

Tvísköttunarsamningar sem ríkisstjórnin samþykkir fyrir hönd Íslands eru þ.a.l. birtir í C-

deild Stjórnartíðinda skv. 1. mgr. 4. gr. laganna.  

Í 8. gr. laganna birtist sú meginregla að almennt verður reglum ekki beitt fyrr en þær hafa 

verið birtar. Þá segir einnig í 8. gr. laganna að óbirt fyrirmæli bindi stjórnvöld frá gildistöku 

þeirra en slíkt var áréttað í ÚY nr. 265/2006 en þar var talið að tiltekinn tvísköttunarsamningur 
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milli Íslands og Portúgals hefði öðlast gildi til hagsbóta fyrir skattaðila þrátt fyrir að hafa 

verið óbirtur. Greinin tekur beinum orðum ekki til þjóðréttarsamninga en hefur þó í 

dómaframkvæmd verið beitt um þá með lögjöfnun, sbr. dóm Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 (E-

3994/2006)
137

, sem tekinn verður til efnislegrar umfjöllunar síðar og Hrd. 14. janúar 2010 

(166/2009) en þar beitti Hæstiréttur 1. mgr. 8. gr. laganna um tvísköttunarsamning milli 

Íslands og Portúgals. Í því máli snerist ágreiningur aðila um það hvort að S eða 

starfsmannaleigan M, teldist launagreiðandi portúgalskra starfsmanna við störf hjá S við 

byggingu loftræstikerfis fyrir flugstöð Leifs Eiríkssonar.  

Til þess verður hins vegar að líta að samkvæmt 7. gr. samnings milli lýðveldisins Íslands og 

lýðveldisins Portúgals til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá 

skattlagningu á tekjur og eignir frá 2. ágúst 1999 skal hagnaður af atvinnurekstri sem þessum að 

meginreglu eingöngu skattlagður í heimaríki þess, sem þann rekstur stundar. Áfrýjandi hefur því 

gefið eftir rétt sinn til að skattleggja við þessar aðstæður tekjur frá gildistöku samningsins. 

Samkvæmt auglýsingu utanríkisráðuneytisins 31. maí 2002 öðlaðist samningurinn gildi 11. 

sama mánaðar, en samkvæmt 2. tölulið 28. gr. samningsins skyldi honum beitt að því er varðar 

staðgreiðsluskatta þegar það atvik, sem leiðir til þeirra, ætti sér stað 1. janúar eða síðar á því ári, 

sem næst er á eftir því ári þegar samningurinn öðlast gildi. Auglýsing þessi ásamt samningnum 

var ekki birt í C-deild Stjórnartíðinda fyrr en 18. desember 2003. Það fær þó engu breytt, enda 

binda óbirt fyrirmæli stjórnvöld frá gildistöku þeirra, sbr. nú 1. mgr. 8. gr. laga nr. 15/2005 

um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað.[leturbr.höf.] 

Ofangreinda reglu má finna í 1. mgr. 8. gr. laganna i.f. en þar segir „Óbirt fyrirmæli binda 

þó stjórnvöld frá gildistöku þeirra.“ Reglan er nýmæli og um hana segir í athugasemdum þeim 

sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 15/2005 um 8.gr.: 

Síðari málsliður 1. mgr. er nýmæli en styðst þó við rótgrónar kenningar fræðimanna um 

skuldbindingargildi óbirtra fyrirmæla gagnvart stjórnvöldum. Styðst ákvæðið þannig við þau 

rök að stjórnvöld geti ekki borið það fyrir sig að farist hafi fyrir að birta fyrirmæli sem veita 

almenningi eða borgurunum tiltekin réttindi. Það er á ábyrgð stjórnvalda að sjá til þess að 

fyrirmæli séu réttilega birt og því óeðlilegt að þau geti borið fyrir sig eigin vanrækslu við 

framkvæmd birtingar. Við þetta bætist að stjórnvöld eru almennt í þeirri aðstöðu að þekkja 

viðkomandi fyrirmæli þótt þau hafi ekki verið birt með formlegum hætti. Samkvæmt ákvæðinu 

binda fyrirmæli stjórnvöld frá gildistöku þeirra, án tillits til þess hvort þau hafi verið réttilega 

birt. Í þessu sambandi ber að hafa í huga að almenn lög taka jafnan gildi þegar forseti hefur 

samkvæmt tillögu ráðherra staðfest þau og ráðherrann ritar undir þau með honum, sbr. 19. gr. 

stjórnarskrárinnar, en stjórnvaldsfyrirmæli taka gildi við undirritun þar til bærs stjórnvalds, t.d. 

ráðherra þegar um er að ræða reglugerðir.
138

 

Birting þjóðréttarsamninga í C-deild staðfestir það sem að framan hefur komið um stöðu 

þjóðréttarsamninga að íslenskum rétti, en þeir teljast ekki til settra laga nema lögfesting hafi 
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farið fram í samræmi við íslenskar stjórnskipunarreglur. Skýring þessi kemur m.a. fram í IV. 

hluta almennra athugasemda við frumvarp það sem varð að lögunum. 

Almennt er viðurkennt að reglur þjóðaréttar verði jafnan ekki sjálfkrafa hluti íslensks réttar, 

enda þótt finna megi einstök tilvik úr réttarframkvæmd þar sem vikið virðist frá þessu 

meginviðhorfi (sbr. t.d. H 1990:2 og H 1992:172). Reglur þjóðaréttar verður því að leiða í lög 

með þeim aðferðum sem íslensk stjórnskipun gerir ráð fyrir. Á þetta jafnt við um reglur EES-

samningsins og aðrar reglur þjóðaréttar. Séu þessar reglur ekki leiddar í lög á víðhlítandi hátt 

kann ríkið að teljast brotlegt gagnvart skyldum sínum að þjóðarétti, enda þótt ekki verði 

byggður réttur á þessum reglum fyrir íslenskum dómstólum.
139

 

Af ofangreindu er það skýrt að þeir tvísköttunarsamningar sem ríkisstjórnin gerir, eru 

réttilega birtir í C-deild, líkt og aðrir þjóðréttarsamningar sem Ísland hefur fullgilt, og binda 

ríkisstjórn frá þeim tíma sem fullgilding á sér stað. 

3.4 Niðurstöður 

Þannig má álykta frá ofangreindri umfjöllum um líkindaregluna og tvíeðli landsréttar og 

þjóðaréttar, að þjóðréttarsamningi verður ekki beitt sem réttarheimild einni og sér í íslenskum 

rétti nema eftir lögfestingu hans, þá er í Hrd. 1989, bls. 28 fjallað um þjóðréttarsamninga sem 

„lögskýringargögn“.
140

 Þó er staðan sú að tvísköttunarsamningum er beitt sem sjálfstæðri 

réttarheimild fyrir íslenskum skattayfirvöldum og dómstólum. 

Hvort að samþykki Alþingis þurfi, fyrirfram eða samhliða löggildingu, má með sönnu 

segja að til þess að þjóðréttarsamningur geti haft bein réttaráhrif og veitt þegnum réttindi og 

skyldur verði að færa hann í lög með einum eða öðrum hætti. Ekki er að finna skýrar 

forsendur fyrir þeim ástæðum er lágu að baki þeirri lagabreytingu í Danmörku er afnámu 

fyrirfram samþykki þingsins. E.t.v. má ímynda sér að lögfesting MSE þar í landi hafi verið 

undanfari þeirra breytinga en eins og nefnt hefur verið var helsta markmið stjórnskipunarlaga 

nr. 97/1995 að færa ákvæði stjórnarskrárinnar til samræmis við þjóðréttarsamninga um 

mannréttindi, þá einkum MSE. Ef sambærilegar ástæður lágu að baki breytingu danskra laga 

og hafi danski löggjafinn talið að þágildandi fyrirkomulag stæðist ekki 

þjóðréttarskuldbindingar MSE, má velta því fyrir sér afhverju íslenski löggjafinn fylgdi ekki 

fordæmi Dana í þeim efnum? 

Ef að niðurstaðan er sú að lögfesting tvísköttunarsamninga er þörf, hver er þá skilvirkasta 

leiðin að því markmiði? Hugsanlega væri hægt að veita tvísköttunarsamningum lagagildi í eitt 

skipti fyrir öll með stjórnarskrárbreytingu þess efnis, en tæpast væri hægt að ákveða slíkt með 
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almennum lögum, líkt og þágildandi heimildalög Dana gerðu. Slíkt fyrirfram samþykki 

Alþingis myndi vera of almennt og vítt og því fara í bága við stjórnarskrá. Af lestri 119. gr. 

tsl. má sjá að ákvæðið heimilar eingöngu að tvísköttunarsamningur séu gerðir en veita ekki 

fyrirfram samþykki né samhliða lögfestingu slíkra samninga sbr. orðalag dómsins í Hérd. 

Rvk. 16. febrúar 2007 (E-3994/2006).
141

 Þá myndi slíkt samþykki undir öllum 

kringumstæðum teljast of vítt framsal í skilningi stjórnskipunarréttar. 

Væri því öruggast að lögfesta hvern tvísköttunarsamning í heild sinni, líkt og gert er í 

núverandi fyrirkomulagi í Danmörku.
142

 Þá ber samt að hafa í huga að ef ákvæði 

tvísköttunarsamninga yrðu borin undir dómstóla yrðu þau að víkja fyrir ósamrýmanlegum 

settum lögum, svo sem stjórnskipunarlögum, sbr. ummæli dómsins í Hérd. Rvk. 16. febrúar 

2007 (E-3994/2006) sem þó var ekki áfrýjað til Hæstaréttar, en dómurinn verður tekinn til 

efnislegar umfjöllunar í kafla 4.2.4. Þó má finna nokkur dæmi um að Hæstiréttur Íslands beiti 

tvísköttunarsamningum sem íslenskum lögum, sjá Hrd. 14. janúar 2010 (166/2009) sem 

reifaður var í kafla 3.3.5, Hrd. 20. september 2007 (523/2006) sem reifaður var í kafla 2.4 og 

Hrd. 2000, bls. 3587 (97/2000) en í því máli var tekist á um úrskurð ríkisskattstjóra þar sem 

felld var niður full og ótakmörkuð skattskylda A hér á landi frá og með 1. júní 1996, en A 

fluttist til Bretlands vorið 1996 og kom aftur til Íslands vorið 1999. Fyrir héraði voru stefndu, 

ríkisskattstjóri og íslenska ríkið, sýknaðir af kröfu stefnanda um að ógiltur yrði úrskurður 

ríkisskattstjóra. Málinu var áfrýjað af hálfu A til Hæstaréttar, þar sem héraðsdómur var 

staðfestur en athyglisvert er að fyrir Hæstarétti tefldi A fram nokkrum nýjum málsástæðum, 

m.a. þeirri að „tvísköttunarsamningur milli Íslands og Stóra-Bretlands hefði gildi að 

alþjóðalögum, en væri ekki íslensk landslög og gætu íslensk skattyfirvöld ekki leitað 

sérstakrar lagastoðar í samningnum í skiptum við íslenskan ríkisborgara.“. Stefndu mótmæltu 

þessari nýju málsástæðu, sem og öðrum, sem of seint fram kominni. Af þeirri ástæðu komst 

hún ekki að í málinu, sbr. 2. mgr. 163. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, svo sem 

þeim var breytt með lögum nr. 38/1994. Hefur Hæstiréttur Íslands því aldrei skorið úr um það 

álitaefni sem er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 
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4 Standast ólögfestir tvísköttunarsamningar lagaáskilnaðarreglur 

stjórnarskrárinnar? 

4.1 Almennt 

Eins og að framan greinir teljast tvísköttunarsamningar til þjóðréttarsamninga og ber því skv. 

tvíeðliskenningunni að leiða þá í lög með einum eða öðrum hætti til þess að þeir öðlist 

réttaráhrif að landsrétti og geti veitt þegnum bein réttaráhrif.
143

 

Samkvæmt 2. gr. stjskr. er löggjafarvaldið hjá Alþingi og forseta í sameiningu. Ekki er að 

finna neina almenna reglu í stjórnarskránni um hvað falli í verkahring eða valdsvið löggjafans 

en á sumum stöðum hennar er sagt að tilteknum málefnum megi eða eigi að skipa að lögum. 

Áskilnaður stjórnarskrárinnar um lög getur byggst á því að annars hefði ákvörðun í fjárlögum 

talist nægjanleg, sbr. 40. gr. hennar. Þó eru mörg ákvæði stjórnarskrárinnar sem bjóða að 

eitthvað skuli gert með lögum í samræmi við hlutarins eðli. Í þeim tilfellum hefði lagasetning 

verið talin nauðsynleg án beinna fyrirmæla hennar þess efnis, sbr. m.a. 1. mgr. 77. gr. sbr. 15. 

gr. laga nr. 97/1995 sem ásamt öðrum ákvæðum er sett til að taka af öll tvímæli, en ekki til 

þess að af þeim verði gagnályktað.
144

 

Hvað varðar heimildir stjórnvalda til að setja almenn stjórnvaldsfyrirmæli verður þeim 

ekki fundinn staður í stjórnarskránni. Allt frá setningu fyrstu stjórnarskrár Íslands árið 1874 

hefur þó verið talið að framsal löggjafarvalds sé heimilt innan ákveðinna marka.
145

 Undir slíkt 

heimilt framsal falla til dæmis reglugerðir sem ráðherrar setja með stoð í lögum. 

Athugunarefni er því hvort að efnisákvæði tvísköttunarsamninga geti rúmast innan 

lagaáskilnaðarreglu þeirri sem felst í 1. mgr. 77. sbr. 40. gr. stjskr. 

4.2 Lagaáskilnaður stjórnarskrárinnar á sviði skattamála 

4.2.1 Lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar 

Hlutverk löggjafans er að setja almennar réttarreglur sem bæði framkvæmdavaldshafar og 

dómstólar eru bundnir af í störfum sínum, enda séu þau ekki að efni andstæð stjórnarskrá. 

Áður hefur þess verið getið að mörg ákvæði stjórnarskrárinnar skipa að eitthvað skuli gert 

                                                           
143

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson: Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 

17. 
144

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 293. 
145

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 393.  



44 

 

með lögum og er það alveg ljóst að þeim efnum verður ekki skipað nema af löggjafanum 

sjálfum og er honum óheimilt að framselja framkvæmdavaldinu ákvörðunarvald um þau 

efni.
146

 

Eins og fram hefur komið hefur framsal löggjafarvalds til framkvæmdarvaldshafa verið 

talið heimilt innan vissra marka, allt frá því að fyrsta stjórnarskráin var sett árið 1874. Byggir 

það á þeirri hagræðingu sem í því felst en þannig er m.a. hægt að taka tillit til staðbundinna 

stjórnsýsluþarfa og koma fram nauðsynlegum breytingum sem annars þyrftu að fara í gegnum 

lagasetningarferli. Þau stjórnvaldsfyrirmæli sem byggja á slíku framsali eru margvísleg en þar 

má m.a. nefna forsetaúrskurði, forsetabréf og tilskipanir. Algengustu fyrirmælin eru þó 

reglugerðir sem settar eru af ráðherra og má þar nefna samþykktir, auglýsingar, reglur, 

gjaldskrár, fyrirmæli, erindisbréf o.fl. Þó eru slík framsöl ákveðnum takmörkunum háð eins 

og þegar hefur verið nefnt því ýmis ákvæði stjórnarskrárinnar mæla fyrir um að ákveðnum 

málaflokkum skuli skipað með lögum en markmið slíkra ákvæða er að tryggja að lög verði 

sett um viðkomandi atriði. Þannig eru tekin af öll tvímæli um að þeim málefnum verði ekki 

ráðið með fyrirmælum framkvæmdarvaldsins.
147

 

Samkvæmt 1. mgr. 77. sbr. 40. gr. stjskr. er framsal skattlagningarvalds með öllu óheimilt: 

40. gr. Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum. Ekki má heldur taka lán, 

er skuldbindi ríkið, né selja eða með öðru móti láta af hendi neina af fasteignum landsins né 

afnotarétt þeirra nema samkvæmt lagaheimild. 

 

77. gr. Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort 

leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.
148

 

Nokkrir dómar féllu í Hæstarétti á árunum 1985 til 1987 þar sem tekist var á um lögmæti 

framsals skattlagningarvalds og verða þeir helstu reifaðir hér til skýringar.  

Í Hrd. 1985, bls. 1544 var tekist á um lögmæti álagningar kjarnfóðursgjalds. Með 

bráðabirgðalögum nr. 63/1980 var Framleiðsluráði landbúnaðarins heimilað að leggja allt að 

200% gjald á innflutt kjarnfóður. Jafnframt var heimiluð endurgreiðsla gjaldsins samkvæmt 

reglum sem Framleiðsluráð landbúnaðarins ákvað. Kjarnfóðurgjald var þannig skattur sem 

ekki var lagður á samkvæmt gildri lagaheimild. Í málinu var því haldið fram að umrætt 

framsal skattlagningarvalds fengist ekki staðist með tilvísan í 2., 40. og 77. gr. stjskr. Féllst 

Hæstiréttur á að framsal Alþingis til Framleiðsluráðs, sem var lægra stjórnvald og skipað 

hagsmunaaðilum, bryti í bága við 40. gr. stjskr. Eftir að landbúnaðarráðherra var falin 
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ákvörðun gjaldsins með lögum nr. 45/1981 og í kjölfarið gefin út reglugerð með heimild í 

þeim lögum var umrætt gjald talið réttilega lagt á. 

Það hefur lengi tíðkast í íslenskri löggjöf, að ríkisstjórn eða ráðherra 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. 

 

Samkvæmt því, sem nú hefur verið rakið, telst kjarnfóðurgjald það, sem gagnáfrýjanda hefur 

verið gert að greiða eftir 2. október 1981, réttilega á lagt.
149

 

Í Hrd. 1986, bls. 462 var tekist á um lögmæti þungaskatts sem lagður var á þær bifreiðar 

sem notuðu annað eldsneyti en bensín. A hafði greitt þungaskatt af bifreiðum sínum og 

endurkrafði fjárhæðina í dómsmáli. A hafði óslitið greitt þungaskatt sem „kílómetragjald“ frá 

því fyrst var farið að innheimta hann að settum reglugerðum nr. 74/1970 og 94/1970 og 

auglýsingu nr. 100/1970, en öll voru þessi stjórnvaldsfyrirmæli sett með heimild í vegalögum 

nr. 23/1970. Gjaldið var krafið samkvæmt gjaldstigum í nokkrum reglugerðum um innheimtu 

bifreiðagjalda o.fl. Ákvæði reglugerðanna um gjaldstiga „kílómetragjaldsins“ voru af 

ríkissjóði talin hafa stoð í 7. gr. laga nr. 79/1974 um fjáröflun til vegagerðar, sbr. 3. gr. laga 

nr. 78/1977. Í þeirri grein var ráðherra veitt heimild til að ákveða með reglugerð að ökumæla 

skyldi setja í bifreiðar sem notuðust við annað eldsneyti en bensín og greiða skyldi sérstakt 

gjald fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt mælunum, í stað árlegs þungaskatts. Hæstiréttur 

taldi að ekki væri að finna í lögunum ákvæði sem takmarkaði þessa heimild ráðherra til 

ákvörðunar í gjaldstigunum eða breytinga á þeim. Jafn víðtækt framsal skattlagningarvalds og 

um ræddi þótti brjóta í bága við 40. gr. stjskr. og skatttakan því ekki gild að lögum. 

Í Hrd. 1987, bls. 1018 var tekist á um bráðabirgðalög nr. 55/1983 um ráðstafanir í 

sjávarútvegsmálum sem felldu gengi íslensku krónunnar. Lögin voru staðfest með lögum nr. 

71/1984 sem að heimiluðu töku gengismunar. Í lögunum stóð m.a.: „Þegar skilað er til banka 

gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir, sem framleiddar eru fyrir 1. júní 1983, skal hann 

greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar útflutningsgjöld eru afgreidd í 

banka við gjaldeyrisskil að frádregnum 10% gengismun. Ríkisstjórn kveður nánar um, til 

hvaða afurða þetta ákvæði tekur...“. Útgerðarfélaginu Ú var gert að greiða gengismun skv. 3. 

gr. laganna, en afurðir Ú höfðu ekki notið undanþágu skv. 2. mgr. 3.gr. þeirra. Ú krafðist 

endurgreiðslu á þeim grundvelli að þar sem stjórnvöldum væri falið að ákveða hvaða afurðir 

skyldi skattleggja, hefði löggjafinn framselt skattlagningarvald sitt umfram heimild 40. og 77. 

gr. stjskr. Borgardómari hafði talið að ákvæði í þeim um töku gengismunar fengju ekki 

staðist, samkvæmt 40. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem skattheimtan væri í raun ekki ákveðin 
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með lögum, heldur væri valdið framselt stjórnvöldum. Hæstiréttur komst hins vegar að þeirri 

niðurstöðu, að í lögunum fælist ekki framsal skattlagningarvalds heldur væri stjórnvöldum 

veittar heimild til undanþágu á einstökum tegundum sjávarafurða eftir málefnalegu mati. Þá 

sagði í dómi Hæstaréttar: 

Taka gengismunar þess er mál þetta snýst um var liður í víðtækum efnahagsráðstöfunum vorið 

1983. Deilt er um hvort hún sé heimil vegna ákvæða stjórnarskrár og hvernig skýra beri 3. gr. 

laga nr. 71/1984 um ráðstafanir í sjávarútvegsmálum, sbr. áður 3. gr. bráðabirgðalaga nr. 

55/1983 um sama efni. [...] Gengismunur skv. 1. mgr. skal færður á sérstakan reikning á nafni 

ríkissjóðs í Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal ráðstafað af ríkisstjórninni í þágu 

sjávarútvegsins og sjóða hans. [...] Af gögnum málsins má ráða, að undanþágur þær er 

ríkisstjórnin veitti hafa aðeins numið tiltölulega litlum hluta gengismunarins. Í 1. mgr. 

greinarinnar er fólgin almenn regla um gjaldskylduna. Þrátt fyrir orðalag 2. mgr. greinarinnar, 

þykir ekki eiga í þessu sambandi að skýra hana rýmra en svo, að með henni hafi 

ríkisstjórninni verið veitt heimild til undanþágu á einstökum tegundum sjávarafurða eftir 

málefnalegu mati. Verður því ekki talið að um valdframsal hafi verið að ræða sem í bága fari 

við ákvæði stjórnarskrárinnar.[leturbr.höf.]
150

 

Í 40. gr. stjskr. segir að engan skatt megi leggja á nema með lögum. Áður en 

stjórnarskránni var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 hafði innan vissra þröngra 

marka verið viðurkennt af dómstólum að heimilt hafi verið að fela ríkisstjórn eða einstaka 

ráðherra ákvörðunarvald um hvort innheimta skuli tiltekna skatta eða ekki. Eins og sjá má af 

ofangreindum dómum Hæstaréttar var talið að stjórnvöldum væri þannig heimilt innan marka 

að ráða skattlagningu með heimild í lögum. 

4.2.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu og stjórnskipunarlög nr. 97/1995 

Með lögum nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu sem tóku gildi 30. maí 1994 var 

Mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur hér á landi. Sáttmálinn hafði verið fullgiltur þann 19. 

júní 1953, þegar forseti Íslands undirritaði fullgildingarskjal íslenska ríkisins, sbr. auglýsingu 

nr. 11/1954, en samningurinn tók gildi 3. september sama ár eftir að tilskilinn fjöldi 

aðildarríkja hafði fullgilt sáttmálann og afhent Evrópuráðinu fullgildingarskjöl sín.
151

 Með 

lögfestingu sáttmálans öðluðust ákvæði hans stöðu settra laga en ætlun löggjafans var ekki að 

raska sjónarmiðum um rétthæð réttarheimilda, eins og fram kemur í athugasemdum við 

frumvarp það sem varð að lögum nr. 62/1994.
152

 Þá er tekið fram í athugasemdum við 

frumvarpið að ákvæði stjórnarskrárinnar verði framvegis skýrð með hliðsjón af ákvæðum 
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sáttmálans.
153

 Er það í samræmi við umræðuna um líkindaregluna sem var rætt um í kafla 

3.2.3 hér að framan og verður því ekki endurtekið hér. 

Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var mannréttindakafli stjórnarskrárinnar 

endurskoðaður og færður til samræmis við ákvæði MSE, auk annarra alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála, eins og tekið var fram í athugasemdum við frumvarpi til laganna.
154

 

Eins og fram hefur komið var það eitt helsta markmið breytinganna.
 155

 

Meðal þeirra breytinga sem komu til með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 bættist við 

síðari málslið 1. mgr. 77. gr. sú regla að ekki mætti fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort 

skattur verði lagður á, honum verði breytt eða hann verði afnuminn, en í athugasemdum við 

frumvarp það sem varð að lögum nr. 97/1995 segir við 15. gr.: 

Annars vegar er lagt til með síðari málslið 1. mgr. að beinlínis verði tekið fram að ekki megi 

fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort skattur verði lagður á, honum verði breytt eða hann verði 

afnuminn. Efnislega er þessi regla nokkuð skyld þeirri sem kemur fram í upphafsmálslið 40. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem er mælt fyrir um að engan skatt megi á leggja, breyta né af taka nema 

með lögum. Dómstólar hafa orðið að leysa úr því í allnokkrum málum, hvort eða hvernig þau 

fyrirmæli útiloki eða takmarki heimildir löggjafans til að framselja með lögum ákvörðunarvald 

um þessi atriði til stjórnvalda. Með orðalaginu í þessu ákvæði frumvarpsins er leitast við að taka 

af skarið með miklu ákveðnari hætti en er gert í 40. gr. stjórnarskrárinnar um að löggjafinn megi 

ekki framselja til framkvæmdarvaldsins ákvörðunarrétt um fyrrnefnd atriði, heldur verði að taka 

afstöðu til þeirra í settum lögum.
156

 

Hvað ofangreinda breytingu á inntaki 1. mgr. 77. gr. stjskr., sbr. 15. gr. laga nr. 97/1995 

varðar vísast til Hrd. 1999, bls. 3780 (64/1999), en sá dómur sýnir skýrlega þau áhrif sem 

breytingin hafði í för með sér. Í málinu var tekist á um innheimtu búnaðarmálagjalds auk 

bjargráðasjóðsgjalds, framleiðsluráðsgjalds, og neytenda- og jöfnunargjalds vegna heimtekins 

lambakjöts sem B framleiddi á jörðinni F án þess að njóta beingreiðslna vegna 

framleiðslunnar. Í dómi Hæstaréttar sagði: 

Gjöld þau sem um ræðir í máli þessu verður að telja skatta, enda er hér um að ræða gjöld, sem 

lögð eru á tiltekna hópa einstaklinga eða lögaðila samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins án 

þess að sérstakt endurgjald eigi fyrir að koma. Leiðir það af 72. gr. stjórnarskrárinnar að gjöldin 

verður að leggja á eftir almennum efnislegum mælikvarða og þannig að gætt sé jafnræðis. 

 

Þar sem gjöldin eru skattar verður það ekki talið út af fyrir sig skipta máli hvort gagnáfrýjandi 

öðlaðist bein réttindi við greiðslu þeirra á hendur þeim aðilum sem hag höfðu af gjaldskyldunni. 

Breytir það ekki þessari niðurstöðu að gjöldin áttu að hluta til að renna til starfsemi 

hagsmunafélaga bænda úr því að Alþingi taldi almannahagsmunum borgið á þann veg en 

hér var ekki um mjög verulegar fjárhæðir að ræða. 
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Í 40. gr. stjórnarskrárinnar er svo fyrir mælt að engan skatt megi á leggja né breyta né af taka 

nema með lögum. Í 1. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, eins og hún var orðuð með 15. gr. 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, segir: „Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela 

stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. - Enginn 

skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem 

ráða skattskyldu.“ 

 

Í greinargerð með frumvarpi að stjórnarskipunarlögunum sagði að hér væri mælt fyrir um öllu 

ítarlegri reglur um skattamál en verið hefðu í sömu grein áður. Þar hefði eingöngu verið mælt 

fyrir um að skattamálum skyldi skipað með lögum, en í þessu ákvæði frumvarpsins, sem hæfist 

með sömu reglu, væri bætt við reglum um tvennt sem ekki hefði áður verið vikið að. 

 

Annars vegar væri lagt til með síðari málslið 1. mgr. að beinlínis verði tekið fram að ekki megi 

fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort skattur verði lagður á, honum verði breytt eða hann verði 

afnuminn. Efnislega sé þessi regla nokkuð skyld þeirri sem fram komi í 40. gr. 

stjórnarskrárinnar. Dómstólar hafi orðið að leysa úr því í allnokkrum málum, hvort eða hvernig 

þau fyrirmæli útiloki eða takmarki heimildir löggjafans til að framselja með lögum 

ákvörðunarvald um þessi atriði til stjórnvalda. Með orðalaginu í þessu ákvæði sé leitast við að 

taka af skarið með miklu ákveðnari hætti en gert sé í 40. gr. um að löggjafinn megi ekki 

framselja til framkvæmdarvaldsins ákvörðunarrétt um fyrrnefnd atriði, heldur verði að taka 

afstöðu til þeirra í settum lögum. Hins vegar væri með ákvæðinu tekin upp regla um almennt 

bann við afturvirkni skattalaga. 

 

Af orðalagi framangreinds ákvæðis stjórnarskrárinnar, eins og það varð með 15. gr. 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 og með vísun til áðurgreindra ummæla í greinargerð með því 

ákvæði, verður ráðið að ætlun stjórnarskrárgjafans hafi verið sú að banna með því fortakslaust, 

að almenni löggjafinn heimili stjórnvöldum að ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta 

honum eða afnema. Úrlausnir dómstóla fyrir þessa stjórnarskrárbreytingu verða af þessum 

sökum ekki taldar hafa nema takmörkuð áhrif við skýringu á lögmæti skattlagningarheimilda 

eftir breytinguna. 

 

Af málinu verður ekki annað ráðið en að gjöld þau sem getið er um í máli þessu hafi verið lögð 

á gagnáfrýjanda eftir gildistöku stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 í júnímánuði 1995. Verða 

lagaheimildir til álagningar þessara skatta að uppfylla skilyrði 40. gr. og 77. gr. 

stjórnarskrárinnar.[leturbr.höf.]
157

 

Af lestri dómsins má sjá að þau sjónarmið sem Hæstiréttur hafði uppi í Hrd. 1987, bls. 

1018 um þau rök sem lágu að baki gjaldheimtunni höfðu ekki lengur fordæmisgildi eftir að 1. 

mgr. 77. gr. stjskr. var breytt með 15. gr. laga nr. 97/1995. Þá er skýrlega tekið fram að 

umrædd breyting hafi tekið af öll tvímæli um heimildir stjórnvalda til að ákveða hvort leggja 

skuli á skatt, breyta honum eða afnema. Þegar 2., 40. og 1. mgr. 77. gr. stjskr., sbr. 15. gr. laga 

nr. 97/1995 eru skoðaðar saman er nærtækt að draga þá ályktun að engar breytingar á 

skattamálum, hvorki íþyngjandi né ívilnandi, megi gera öðruvísi en með almennum lögum frá 

Alþingi, en leiða má það af orðalagi frumvarpsins og niðurstöðu Hæstaréttar. Því hefur þó 

verið haldið fram að umræddar reglur girði ekki fyrir réttaráhrif tvísköttunarsamninga í 

landsrétti, eins og því er háttað, enda veiti þeir ekki sjálfstæða skattlagningarheimild, heldur 
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séu aðeins reglur til frekari útfærslu á gildandi lögum, skattaðilum til hagsbóta við tilteknar 

aðstæður. Þá er rétt að benda á að áhrif tvísköttunarsamninga geta einnig verið skattaðila 

íþyngjandi. 

Það er rétt að geta þess að því er oft fleygt að tvísköttunarsamningar geti bara verið ívilnandi en 

ekki íþyngjandi, þ.e. að þeir geti ekki verið skattlagningarheimild. Oft vantar hins vegar 

skýringu á þessari fullyrðingu. Skattlagningarréttur er mikilvægur hluti af fullveldisrétti ríkis og 

það þarf ekki að sækja rétt sinn til skattlagningar til nokkurs annars ríkis. Því er það ekki 

tilgangur tvísköttunarsamninga að vera skattlagningarheimild heldur fallast ríki á takmörkun 

skattlagningarvalds síns með samningunum. En þó þetta sé staðreynd sem ekki er hægt að líta 

framhjá verður að hafa í huga að það getur komið fyrir að skattaðili sé verr settur samkvæmt 

reglum tvísköttunarsamnings en hann gæti mögulega verið samkvæmt reglum í landsrétti sem 

eiga ekki við þegar tvísköttunarsamningar hafa verið gerðir. Í þessum efnum fara ríki 

mismunandi leiðir. Sum ríki heimila skattaðilum að velja hagstæðustu regluna hverju sinni, 

óháð því hvort hún er að finna í tvísköttunarsamningi eða almennum reglum landsréttar (e. 

„cherry picking“), t.d. Noregur, en önnur ríki haga reglum sínum þannig að aðeins ein ákveðin 

regla eigi við.
158

 

Aftur á móti hefur verið litið svo á að þegar stjórnarskráin gerir kröfu um að ákveðnum 

málum skuli aðeins skipað með lögum sé með því átt við almenn lög frá Alþingi. Til marks 

um þetta má líta til eftirfarandi ummæla Gunnars G. Schram: 

Í öðru lagi er í ýmsum ákvæðum stjórnarskrárinnar svo fyrir mælt að eitthvað skuli gert með 

lögum. Dæmi um það er 40. gr. um að engan skatt megi á leggja né af taka nema með lögum, 

59. gr. um að skipun dómsvaldsins verði eigi ákveðin nema með lögum, 66. gr. um að 

útlendingi verði aðeins veittur íslenskur ríkisborararéttur með lögum og 75. gr. um að í lögum 

skuli kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu.  

Markmið slíkra stjórnarskrárákvæða er að tryggja að lög verði sett um viðkomandi atriði en 

þeim ekki ráðið með fyrirmælum framkvæmdarvaldsins, hvort sem er í mynd reglugerða, 

samþykkta eða á annan hátt.
159

  

Hafa ber í huga að þegar tvísköttunarsamningur gerir ráð fyrir ákveðnar tekjur séu ekki 

skattlagðar hér á landi (þá yfirleitt að því gefnu að þær séu skattlagðar í öðru ríki) eru áhrif 

þess hér á landi ígildi þess að skattur af viðkomandi tekjum sé afnuminn í ákveðnum tilfellum. 

Þegar tekin er til skoðunar áður rakin regla stjórnarskrár um að skatta megi aðeins leggja á, 

breyta eða brott fella með lögum, og sú regla borin saman við réttaráhrif 

tvísköttunarsamninga virðist koma upp nokkurt misræmi.  
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4.2.3 Túlkun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar 

Athugunarefni er hvort að breytingar þær sem ákvæði tvísköttunarsamninga hafa á 

álagningarreglur landsréttar geti talist brjóta í bága við ofangreinda stjórnskipunarreglu. 

Ákvæðið sjálft og dómaframkvæmd virðist skýra regluna á þann veg að ætlun 

stjórnarskrárgjafans hafi verið sú að „banna með því fortakslaust, að almenni löggjafinn 

heimili stjórnvöldum að ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema“ en 

hvernig ber að túlka þetta ákvæði stjórnarskrárinnar? 

Engar reglur er að finna í stjórnarskrá Íslands um hvernig túlka beri ákvæði 

stjórnarskrárinnar og því hefur almennt verið talið að túlka verði ákvæði hennar samkvæmt 

almennum lögskýringarreglum.
160

 Þá hafa verið settar fram tvær grundvallarkenningar um 

hvernig túlka beri stjórnarskrána – það eru kenningarnar um óbreytilega eða breytilega 

skýringu. 

Í fyrra tilfellinu er átt við að við skýringu stjórnarskrárákvæða eigi að leggja til grundvallar þau 

viðhorf sem voru ráðandi á þeim tíma sem hún var sett. Dómstólar eigi ekki að hafa svigrúm til 

þess að breyta inntaki ákvæða stjórnarskrár með því að breyta skýringum þeirra vegna breyttra 

þjóðfélagshátta. Í síðari kenningunni felst að dómstólar eigi að hafa svigrúm til að haga og 

breyta skýringum á ákvæðum stjórnarskrár eftir því sem breyttar aðstæður og þjóðfélagshættir 

gefa tilefni til.
161

 

Kenningin um óbreytilega skýringu hefur í enskum fræðum verið kennd við 

sáttmálakenninguna (e. contract theory) og þá hefur hún einnig verið kennd við upphafsmenn 

stjórnarskrárinnar (e. founding fathers). Þannig er litið á stjórnarskrána sem sáttmála ríkis og 

þegna þess. Þeir sem aðhyllast þessa skoðun hafa þá meiningu að samkvæmt henni getur 

stjórnarskráin ekki þýtt eitt í dag en annað á morgun. Af því  leiði að réttindi sem ekki eru 

tryggð í stjórnarskrá samkvæmt orðanna hljóðan, verða ekki færð undir hana með túlkun eða 

skýringu. Þannig sé tryggt réttaröryggi og stöðugleiki sem er forsenda fyrir virku og 

heilsteyptu réttarkerfi.
162

 Kenningin um breytilega skýringu (e. the process theory) felur það í 

sér að dómstólar eigi að hafa vald til að haga og breyta skýringum með tilliti til breyttra 

aðstæðna og nýrra þjóðfélagshátta. Þá hefur kenningin einnig verið kennd við framsæknar 

skýringar (e. dynamic). Þannig er það hlutverk löggjafans að setja lög, og dómstólanna að 

fylgja þeim en einnig að tryggja að allir borgarar fái notið þátttöku í þeirri vernd sem hún 

veitir.
163
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Ofangreindar kenningar hafa það sameiginlegt að vera siðferðislega hlutlausar, en þá 

hefur siðferðiskenningin þá sérstöðu að hún byggir á þeirri forsendu að siðferði eigi að móta 

skýringu og skilning okkar á stjórnarskránni. Kenningin á rætur sínar að rekja til Ronalds 

Dworkin, en hann hélt því fram að lýðræðisleg ákvarðanataka og vernd mannréttinda af hálfu 

dómstóla sæki löghelgan sína til siðferðislegra gilda. Í kenningunni felst að dómari getur ekki 

verið siðferðislega hlutlaus og telur Dworkin að í raun sé ekki til neitt siðferðislegt hlutleysi 

þegar kemur að skýringu stjórnarskrár.
164

 

Má með sönnu segja að túlkun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar sé meðal 

vandmeðförnustu verkefnum stjórnskipunarréttarins, þá sérstaklega þegar tekið er tillit til 

áhrif alþjóðlegra samninga líkt og MSE. Sérstakar kenningar hafa myndast um túlkun 

mannréttindareglna, þ.e. annars vegar sjónarmið um reglusetningu og hins vegar sjónarmið 

um grunngildi eða grundvallarreglur stjórnarskrárinnar. Þá fléttast inn í kenningarnar 

áhrifaþættir sem lúta að því hvort leitað er vilja stjórnarskrárgjafans, eða hvort horft er til 

markmiðs ákvæðisins.
165

  

Sjónarmið um reglusetningu fela í sér að mannréttindaákvæði séu eins og aðrar lagareglur. Beri 

að túlka þær sem slíkar og beita til þess hefðbundnum aðferðum. Texti ákvæðanna er 

þungamiðja túlkunarinnar líkt og þegar notaðar eru hefðbundnar, hlutrænar skýringaraðferðir. 

Við skýringu orða og hugtaka er lögð áhersla á að kanna hver var merking þeirra þegar þau voru 

samin. Áhrif erlends réttar eða þjóðréttarsamninga eru venjulega ekki mikil nema hægt sé að 

sýna fram á að þeir hafi haft hugmyndafræðileg áhrif í því samhengi eða á það umhverfi sem 

mannréttindaákvæðin voru samin í. 

Sjónarmið um grunngildi stjórnarskrárinnar byggjast hins vegar á því að mannréttindareglur 

séu reistar á ákveðnum undirliggjandi grunngildum eða grundvallarreglum sem réttarskipanin 

hvílir á og viðurkennir í framkvæmd. Inntak þessara grunngilda er ekki fastákveðið og ræðst 

ekki eingöngu af texta ákvæðisins heldur er einnig litið til þess hver sé andi þess og markmið. 

Ákvæðið er „dýnamískt“ í þeim skilningi að það tekur mið af aðstæðum eftir því sem 

samfélagið þróast og ríkjandi hugarstefnur og þjóðfélagsskoðanir breytast og einnig er hér litið 

til markmiðs mannréttindaákvæðis. Því er minna lagt upp úr þeim aðstæðum sem voru uppi 

þegar það var sett. Texti ákvæðisins og þá einnig lögskýringargögn, sem leiða í ljós hver var 

vilji stjórnarskrárgjafans, skipta máli við túlkun þess en útiloka ekki að andi og markmið þess 

gangi framar. Óskráðar meginreglur svo og þróun í rétti annarra ríkja og þjóðarétti geta haft 

mikil áhrif á túlkun ákvæðisins.
166

 

Flest Evrópuríki hafa vikið frá sjónarmiðum um reglusetningu og beita nú í auknum mæli 

sjónarmiðum um grunngildi og er Ísland í hópi þeirra. Helstu röksemdirnar fyrir þeirri þróun 

eru að með því að skýra ákvæðin út frá grunngildum í stað textaskýringar náist betur að hlúa 

að mannréttindum, enda verður stjórnarskráin þá lifandi afl en missir ekki tengsl við 
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samfélagið og borgara þess.
167

 Áhrif frá MSE í kjölfar lögfestingar hans hafa endurspeglast í 

dómaframkvæmd Hæstaréttar en fram á tíunda áratug síðust aldar voru dómstólar yfirleitt 

fáorðir í skýringum sínum á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Þó má finna dæmi þess 

að sjónarmið um grundvallarreglur stjórnarskrárinnar hafi komið til álita og ráðið úrslitum um 

niðurstöðu.
168

 Hefur það litla þýðingu að greina í löngu máli skýringaraðferðir dómstóla fyrir 

breytingarnar 1995 en hér fyrr hafa nokkrir dómar er snerta lagaáskilnaðarreglur skattareglna 

verið reifaðir í kafla 4.2.1 og varpa ljósi á aðferðir dómstóla fyrir breytingu á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Verða þeir því ekki endurteknir hér.  

Þá er rétt að minnast þess að áhrif MSE voru farin að láta til sín taka í dómaframkvæmd 

áður en hann var lögfestur með lögum nr. 62/1994, sbr. Hrd. 1990, bls. 2, sem reifaður var í 

kafla 3.2.3. En í kjölfar fullgildingu sáttmálans benti m.a. Gaukur Jörundsson á þá 

skýringarreglu að dómstólar ættu að taka tillit til þjóðaréttar við skýringu á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og vísaði sérstaklega til þess að sáttmálinn hafi 

verið fullgiltur á Íslandi.
169

 

Skattskylda telst til svokallaðrar venjuhelgaðrar eignaskerðingar án bóta og er oftast rætt 

um skattskyldu sem undirflokk eignaréttarverndar en hún er vernduð í mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar. 

Er 77. gr. frábrugðin undanfarandi mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar að því leyti að ekki 

er kveðið á um tiltekin réttindi borgurunum til handa, en augljóslega er hér um að ræða 

hagsmuni manna sem eru nátengdir vernd eignaréttarins í 72. gr. stjskr. og skilyrðum fyrir þeirri 

skerðingu á eignarrétti sem felst í skattlagningu. Efni 1. mgr. 77. gr. skarast auk þess mjög við 

fyrri málsl. 40. gr. stjskr., sem kveður á um að engan skatt megi á leggja né breyta né taka af 

með lögum[sic], og var lengst af litið svo á að ákvæðið væri til áréttingar meginreglu 40. gr.
170

 

Framsetning 77. gr. er ekki dæmigerð fyrir mannréttindaákvæði en markmið hennar er 

augljóslega að vernda borgarana fyrir því að skattlagningarvald sé framselt stjórnvöldum. Er 

krafan af sama meiði og almenna reglan um að takmarkanir á eignarétti séu lögmæltar. Leiðir 

af því að til þess að skattaálögur standist ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. um vernd 

eignarréttarins verður það skilyrði að vera uppfyllt að skattar séu lagðir á eftir almennum og 

hlutlægum mælikvarða og að jafnræðis sé gætt enda gæti slíkt farið forgörðum yrði 

skattlagningarvald fært til stjórnvalda og þeim kleyft að taka geðþóttaákvarðanir. Er þetta í 
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raun kjarni lögmætisreglunnar,
171

 að allar álögur á borgarana séu í samræmi við lög. Eftir 

breytinguna 1995 er orðalag 1. mgr. 77. gr. afdráttarlausara en 40. gr., og sömuleiðis í þeim 

athugasemdum sem fylgdu ákvæðinu í frumvarpinu til stjórnskipunarlaga frá 1995
172

 og hafa 

verið ítrekaðar m.a. í Hrd. 1999, bls. 3780 (64/1999), sem reifaður var hér í kafla 4.2.2. Þar 

kemur skýrt fram það markmið stjórnarskrárgjafans að taka af öll tvímæli um það að 

löggjafinn megi ekki framselja skattlagningarvald sitt til framkvæmdavaldsins.
173

 

Ýmis dómaframkvæmd fyrir og eftir breytingarnar 1995 hefur verið rakin hér í köflum 

4.2.1 og 4.2.2 og verður ekki endurtekin hér. Þess má að auki benda á Hrd. 2000, bls. 3995 

(160/2000) en þar var tekist á um innheimtu svonefnds lyfjaeftirlitsgjalds. J, sem rak 

lyfjaverslanir, höfðaði mál gegn ríkinu til greiðslu skaðabóta og/eða endurgreiðslu umrædds 

gjalds, sem honum var gert að greiða til Lyfjaeftirlits ríkisins á grundvelli 52. og 53. gr. 

þágildandi lyfjalaga nr. 108/1984. Með vísan til Hrd. 1998. bls. 3460 var talið, að taka 

lyfjaeftirlitsgjalds af J hefði verið ólögmæt. Þá sagði í dómi Hæstaréttar: 

Með 15. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 var því aukið við þann áskilnað 77. gr. 

stjórnarskrárinnar, að skattamálum skyldi skipað með lögum, að ekki mætti fela stjórnvöldum 

ákvörðun um það, hvort leggja skyldi á skatt, breyta honum eða afnema hann. Verður að líta svo 

á, að með þessu hafi stjórnarskrárgjafinn viljað árétta þá grunnreglu 40. gr. stjórnarskrárinnar, 

að engan skatt megi á leggja né breyta né af taka nema með lögum.
174

 

Fjallað hefur verið sérstaklega um þýðingu viðbótarinnar við 1. mgr. 77. gr. í nokkrum 

álitum umboðsmanns Alþingis í kjölfar umræddra breytinga á stjórnarskrá en umboðsmaður 

hóf sjálfstæða athugun árið 1996 á því hvort lög um innheimtu hinna ýmsu gjalda uppfylltu 

skilyrði 40. og 77. gr. stjskr. sbr. 15. gr. laga nr. 97/1995. Auk þess var sett á fót nefnd á 

vegum fjármálaráðherra til að kanna gjaldtökuheimildir ríkisins. Athugunin var gerð til að 

sannreyna hvort að tilteknar innheimtur teldust til skatta eða þjónustugjalda, en hvað hið 

síðara varðar eru ekki gerð sömu skilyrði til lagaheimildar. Ekki verður gerð ítarlega grein 

fyrir muninum á sköttum og þjónustugjöldum í samhengi þessarar ritgerðar en þó er rétt að 

gera grein fyrir hugtökunum í stuttu máli. 

Skilsmunur á sköttum og þjónustugjöldum birtist í kröfum þeirra til réttarheimildar, en svo 

heimilt sé að innheimta skatt verður að liggja fyrir gild skattlagningarheimild sbr. 40. og 77. 

gr. stjskr., sbr. 15. gr. laga nr. 97/1995. Svo heimilt sé að innheimta þjónustugjald nægir að til 

staðar sé einföld lagaheimild til töku gjaldsins. 
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Þjónustugjald er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga og 

lögaðila verða að greiða hinu opinbera eða öðrum, sem hefur heimild til að taka við henni, fyrir 

sérgreint endurgjald sem látið er í té og er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti 

undir kostnaði við endurgjaldið.
175

 

Hvað ofangreindar kannanir umboðsmanns varðar, vísast til álits UA 2. ágúst 2002 

(3195/2001), sem vísar til fyrrgreindar nefndar á vegum fjármálaráðherra, en nefndin hafði 

talið að fyrirkomulag um innheimtu skipagjalds, sbr. ákvæði 1. mgr. 28. gr. laga nr. 35/1993 

og reglugerðar frá 1993, uppfyllti tæpast meginreglur um þjónustugjöld og að 1. mgr. 28. gr. 

laga nr. 35/1993 fullnægði ekki kröfum stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimildir. 

Umboðsmaður rakti þær kröfur sem gera yrði til stjórnvalda þegar grundvallarbreytingar væru 

gerðar á stjórnarskrá og lögum. Benti hann á að enda þótt fjármálaráðherra hefði haft 

frumkvæði að athugun á gjaldtöku ríkisins í ljósi nefndrar breytingar á stjórnarskránni hefði 

það ekki leyst samgönguráðuneytið undan skyldu til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 

fella framkvæmd þeirra málaflokka sem undir það heyrðu til samræmis við kröfur 

stjórnarskrár og laga. Með áðurnefndri skýrslu nefndar fjármálaráðherra hefði 

samgönguráðuneytið fengið sérstakt tilefni til þess að huga að þeirri gjaldtöku sem 

framkvæmd var á grundvelli 28. gr. laga nr. 35/1993. Umboðsmaður benti á að 

samgönguráðuneytið hefði lýst því yfir í fyrrnefndu bréfi til hans að fyrirhugaðar væru 

breytingar á ákvæðum laga um innheimtu skipagjalds og yrði lagafrumvarp þess efnis 

væntanlega lagt fram á Alþingi haustið 2000. Það hefði hins vegar ekki enn verið lagt fram. 

Hefði skipagjald því verið innheimt af eigendum skipa í tæp sjö ár þrátt fyrir framangreinda 

annmarka á lagaheimild og reglugerðum. Með vísan til framangreinds taldi umboðsmaður það 

vera skyldu sína að lögum að vekja athygli á þessari aðstöðu og beina þeim tilmælum til 

samgönguráðuneytisins að það gerði eins fljótt og kostur væri fullnægjandi reka að 

breytingum á síðari málsl. 1. mgr. 28. gr. laga nr. 35/1993 eða að það tæki afstöðu til þess 

hvort, og þá með hvaða hætti, umrætt ákvæði fæli í sér heimild til töku þjónustugjalda með 

endurskoðun á ákvæðum reglugerðar um töku skipagjalds. Þá ákvað umboðsmaður, sbr. 11. 

gr. laga nr. 85/1997, að vekja athygli Alþingis á álitinu. Tók hann fram að þau sjónarmið sem 

hann hefði rakið í álitinu ættu einnig við í öðrum tilvikum þar sem fyrir lægi að stjórnvöld 

hefðu ekki enn gert viðeigandi og eðlilegar ráðstafanir í tilefni af þeirri breytingu sem varð á 

77. gr. stjórnarskrárinnar og framangreindri skýrslu nefndar fjármálaráðherra frá febrúar 1999. 

Eitt er víst að réttarstaðan er skýr hvað varðar heimildir löggjafans til framsals 

skattlagningarvalds, en berum orðum er tekið fyrir að stjórnvöldum sé falið slíkt vald.
176

 Eftir 
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stendur þó sú spurning hvort að ákvæði tvísköttunarsamninga leggi á skatt, breyti honum eða 

afnemi skatt? 

Markmið tvísköttunarsamninga er að koma í veg fyrir tvísköttun og undanskot frá 

skattlagningu á tekjur og eignir. Það getur ekki ráðið úrslitum þótt að tvísköttunarsamningar 

séu að meginstefnu ívilnandi því markmið löggjafans með 15. gr. stjórnskipunarlaga nr. 

97/1995 var að taka af skarið með miklu ákveðnari hætti en gert er í 40. gr. stjskr. um að 

löggjafinn megi ekki framselja til framkvæmdarvaldsins ákvörðunarrétt um fyrrnefnd atriði. 

Ekki er að finna neinar takmarkanir eða undanþágur í orðalagi ákvæðisins, né í þeim 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu, og verður því að skýra ákvæðið á þann veg að 

stjórnvöldum verði ekki framselt ákvörðunarvald um skattamálefni. 

4.2.4 Dómur héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. febrúar 2007 

Í Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 (E-3994/2006) var tekist á um beitingu 

Norðurlandasamningsins vegna greiðslu skatta af starfsörorkulífeyri úr sænska 

almannatryggingakerfinu. Árið 1977 varð stefnandi fyrir vinnuslysi í Svíþjóð og hafði síðan 

notið mánaðarlegs starfsörorkulífeyris úr sænska almannatryggingakerfinu. Aðilar deildu um 

skattalega meðferð á þessum greiðslum fyrir gjaldárin 1997 til 2003, með hliðsjón af 

ákvæðum Norðurlandasamnings til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og 

eignir frá 23. september 1996, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda 5. maí 1997, og fyrri 

Norðurlandasamningi um sama efni. Í málinu var ekki ágreiningur um málsatvik svo sem 

fjárhæðir greiðslna stefnanda og tölulegar upplýsingar stefnanda. Þá lá fyrir að stefnandi var 

skattskyldur á Íslandi allt umrætt tímabil. Samkvæmt framangreindum 

Norðurlandasamningum, sbr. 18. gr. samningsins frá 1996, var starfsörorkulífeyrir stefnanda 

skattlagður í Svíþjóð, en stefnandi hafði engu að síður gefið greiðslurnar upp til skatts hér á 

landi. Samkvæmt því sem greindi í stefnu hafði a-lið 4. mgr. 25. gr. samningsins verið beitt 

við álagningu skatta stefnanda á Íslandi við álagningu árin 1999 til 2004. Í ákvæðinu segir 

eftirfarandi: 

Hafi aðili heimilisfastur á Íslandi tekjur eða eigi hann eign sem einungis skal eða má skattleggja 

samkvæmt ákvæðum þessa samnings í öðru samningsríki skal Ísland, nema ákvæði b-liðar leiði 

til annars, lækka íslenska tekju- eða eignarskattinn með því að draga frá þann hluta tekju- eða 

eignarskattsins sem reiknaður er af þeim tekjum sem aflað er eða eign sem er í hinu ríkinu. 

Skattstjóri hafði fyrir ofangreint tímabil beitt svokallaðri undanþáguaðferð með fyrirvara 

um stigvaxandi tekjur. Útreikningar hafi því farið þannig fram að tekjuskattur og útsvar hafi 

verið reiknað af heildartekjum stefnanda, en reiknaður skattur lækkaður miðað við hlutfall 



56 

 

sænsku teknanna í heildartekjum. Þar sem íslenskar tekjur stefnanda hafi verið við eða undir 

skattleysismörkum hafi þetta leitt til þess að stefnandi hafi þurft að greiða viðbótarskatta hér á 

landi. 

Í málatilbúnaði sínum hélt stefnandi því m.a. fram að lagastoð skorti í íslenskum lögum til 

að beita a-lið 4. mgr. 25. gr. Norðurlandasamnings til að komast hjá tvísköttun, þ.e. þeirri 

framkvæmd skattyfirvalda að beita undanþáguaðferð með fyrirvara um stigvaxandi hækkun. 

Tvísköttunarsamningum sé ekki veitt lagagildi hérlendis, heldur sé ríkisstjórninni veitt 

heimild til að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar ívilnanir á tekjuskatti 

erlendra og íslenskra skattaðila, sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eigi að greiða skatt 

af sömu tekjum bæði á Íslandi og erlendis, sbr. 119. gr. tsl. Tvísköttunarsamningar geti því 

ekki verið sjálfstæð skattlagningarheimild, eins og sett lög frá Alþingi. Sérstaða þeirra sé 

fólgin í því að þeir séu þjóðréttarsamningar, sem ætlað sé að koma í veg fyrir tvísköttun á 

tekjur. Markmið þeirra séu ívilnandi en ekki íþyngjandi og eigi þeir að vera til hagsbóta fyrir 

skattaðila ríkjanna. Þá byggði stefnandi einnig á því að samkvæmt 77. gr. stjskr. væri kveðið á 

um að skattamálum skuli skipað með lögum. Ekki mætti fela stjórnvöldum ákvörðunarvald 

um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. Vegna sérstöðu 

tvísköttunarsamninga, þ.e. að þeir eru til ívilnunar fyrir skattaðila og skuldbindandi að 

þjóðarrétti, væri óljóst hvort sú framkvæmd skattyfirvalda að beita undanþáguaðferðinni með 

fyrirvara um stigvaxandi hækkun, sbr. a-lið 4. mgr. 25. gr. Norðurlandasamnings til að 

komast hjá tvísköttun á tekjur, stæðist hið fortakslausa ákvæði 77. gr. stjskr. Skattyfirvöld hafi 

þá einungis stutt þessa beitingu með tilvísun til a-liðar 4. mgr. 25. gr. 

Norðurlandasamningsins en ekki til annarra réttarheimilda. 

Um heimildir ríkistjórnarinnar til að gera tvísköttunarsamninga, sbr. 119. gr. tsl. sagði svo 

í niðurstöðum dómsins: 

Heimild ríkisstjórnarinnar til að gera tvísköttunarsamninga er að stofni til frá árinu 1925, sbr. 3. 

gr. laga nr. 7/1925, en heimild skattyfirvalda til að lækka skatta með hliðsjón af skattgreiðslum 

skattaaðila í öðru ríki var fyrst lögfest með 3. mgr. 52. gr. laga nr. 68/1971 um tekjuskatt og 

eignarskatt. Hvergi í umræddum lagaákvæðum er tvísköttunarsamningum veitt sjálfkrafa 

gildi eða veitt einhvers konar bein réttarverkan. Engu að síður hefur það lengi tíðkast að 

tvísköttunarsamningum væri beitt án þess að þeir væru innleiddir með sérstökum ráðstöfunum, 

svo sem lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Verður enn fremur ráðið af 3. og 4. mgr. 119. gr. 

laga nr. 90/2003 að talið hefur verið óþarft að innleiða tvísköttunarsamninga með öðrum hætti 

en verklagsreglum og bindandi álitum, ef þurfa þætti. Hefur til stuðnings þessari framkvæmd 

jafnan verið vísað til þess að tvísköttunarsamningar fælu ekki sér heimild til 

skattlagningar, heldur aðeins skattaívilnun. Í því sambandi verður að benda á að þau 

lagaákvæði sem hér eru til umfjöllunar eru, að stofni til, öll eldri en stjórnarskipunarlög 

nr. 97/1995 sem fólu meðal annars í sér breytingu á ákvæðum stjórnarskrár um 

skattlagningu.[leturbr.höf.] 
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Í dóminum sagði eftirfarandi um þá málsástæðu stefnanda að tvísköttunarsamningar 

stæðust ekki 77. gr. stjskr: 

Samkvæmt 40. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 má engan skatt leggja á né 

breyta né af taka nema með lögum. Í 1. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 15. gr. 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, segir meðal annars að skattamálum skuli skipað með lögum 

og ekki megi fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða 

afnema hann. Samkvæmt fordæmum Hæstaréttar ber að skýra framangreind ákvæði 

stjórnarskrár á þá leið að það sé fortakslaust bannað að hinn almenni löggjafi heimili 

stjórnvöldum að ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema, sbr. einkum dóm 

Hæstaréttar 21. október 1999 í máli nr. 64/1999. Felst í þessu að óheimilt er að fela 

stjórnvöldum ótakmarkað vald til þess að fella niður og endurgreiða skatta með 

almennum hætti. Leiðir jafnframt af þessum fordæmum að úrlausnir dómstóla fyrir setningu 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 hafa takmarkaða þýðingu við umfjöllun um stjórnskipulegt 

gildi skattlagningarheimilda. 

 

Umrædd ákvæði stjórnarskrár og fordæmi Hæstaréttar eru reist á þeirri forsendu að það sé 

stjórnskipuleg skylda löggjafans að taka afstöðu til þess hvort og með hvaða nánari hætti 

menn eigi að greiða skatta til íslenska ríkisins og annarra opinberra aðila hér á landi. Af 

þessu leiðir að þótt það samræmist vel stjórnarskránni að veita ríkisstjórn heimild til að 

skuldbinda íslenska ríkið að þjóðarétti með gerð tvísköttunarsamninga, verður löggjafinn sjálfur 

að ákveða hvort og hvernig þessa samninga skuli leiða í íslensk lög. Styðst sú niðurstaða raunar 

einnig við 2. gr. stjórnarskrárinnar og almennar reglur íslensks réttar um samband lands- og 

þjóðarréttar. Í samræmi við fordæmi Hæstaréttar um skýringu á 40. gr. og 77. gr. 

stjórnarskrárinnar getur það ekki ráðið úrslitum þótt tvísköttunarsamningar séu ívilnandi og feli 

ekki í sér sjálfstæðar skattlagningarheimildir. 

 

Með hliðsjón af áðurnefndum grunnreglum stjórnarskrár, svo og að teknu tilliti til orðalags 1. 

mgr. 119. gr. laga nr. 90/2003 og 1. mgr. 34. gr. laga nr. 4/1995, er ekki unnt að skýra umrædd 

ákvæði svo rúmt að með þeim sé tvísköttunarsamningum veitt sjálfkrafa gildi eða bein 

réttarverkan. Samkvæmt framangreindu er það álit dómara að þeir tvísköttunarsamningar sem 

vísað hefur verið til í málinu hafi ekki verið leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti. Skortir 

framkvæmd skattyfirvalda því lagastoð að þessu leyti.[leturbr.höf] 

Réði það ekki úrslitum þótt tvísköttunarsamningar væru að jafnaði ívilnandi og fælu ekki í 

sér sjálfstæðar skattlagningarheimildir. Segir ennfremur í umræddum héraðsdómi:  

Hjá því verður hins vegar ekki litið að með gerð, birtingu og beitingu tvísköttunarsamninga hafa 

skapast réttmætar væntingar hjá skattaðilum um tiltekna ívilnandi skattalega meðferð. Án tillits 

til þess hvort umræddir tvísköttunarsamningar teljast leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti 

eru skattyfirvöld af þessum ástæðum bundin við fyrirmæli þeirra, sbr. einnig jafnræðisreglu 11. 

gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Samkvæmt framangreindu hefur það ekki sjálfstæða 

þýðingu hvort umræddir Norðurlandasamningar til að komast hjá tvísköttun hafa verið 

leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti. Verður lagt til grundvallar að stefnandi hafi með 

réttu mátt vænta þess að hann fengi að minnsta kosti jafn ívilnandi meðferð og leiddi af 

ákvæðum samninganna. [leturbr.höf] 

Af niðurstöðu dómsins er ráðið að umrætt fyrirkomulag sem byggir á 119. gr. tsl. stenst 

ekki 1. mgr. 77. gr. stjskr., eins og henni var breytt með 15. gr. laga nr. 97/1995, þó að slíkt 

hafi e.t.v. verið heimilað fyrir umrædda stjórnarskrárbreytingu. Þó telur dómurinn að með 

gerð, birtingu og beitingu tvísköttunarsamninga hafi skapast „réttmætar væntingar“ hjá 
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skattaðilum og vísar m.a. til 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, hér eftir ssl., til stuðnings 

þeirrar niðurstöðu. Með vísan til þess rökstuðnings hafi það ekki lengur haft sjálfstæða 

þýðingu að dæma um hvort að umræddur tvísköttunarsamningur hafi verið leiddur í lög með 

fullnægjandi hætti. Athyglisvert er að með því orðalagi útilokar dómari ekki að umrætt 

fyrirkomulag brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrár, en ákveður að mynda sér ekki endanlega 

efnislega skoðun á álitaefninu. 

Hér verður ekki haldið lengra án þess að líta nánar á síðari rökstuðning dómara fyrir gildi 

tvísköttunarsamningsins í þessum máli, enda er hann ekki yfir gagnrýni hafinn. Það er 

almennt viðurkennd regla í stjórnsýslurétti að ólögmæt veiting ívilnunar til eins aðila skapar, 

þrátt fyrir jafnræðisreglu 11. gr. ssl., öðrum aðila ekki rétt til sömu ívilnunar. 

Jafnræðisreglan veitir mönnum almennt ekki tilkall til neins þess sem ekki samrýmist lögum. 

Hafi efni ákvörðunar orðið ólögmætt, getur aðili í öðru máli almennt ekki borið fyrir sig þá 

ákvörðun og krafist sambærilegrar úrlausnar. Hafi stjórnvald látið hjá líða að beita tiltekinni 

réttarreglu gagnvart einum aðila vegna hreinna mistaka, verður heldur ekki talið að aðilinn eigi 

almennt rétt á því að stjórnvöld haldi áfram að sýna af sér slíkt athafnaleysi. Slíkt athafnaleysi 

kann þó undir vissum kringumstæðum að hafa aðrar afleiðingar í för með sér, sökum réttmætra 

væntinga málsaðila.
177

  

Sé umrædd regla heimfærð upp á beitingu tvísköttunarsamninga sem lagaheimildar má sjá 

að ef upprunalega heimild skortir getur ólögmæt framkvæmd eða beiting af hálfu stjórnvalda 

ekki skapað rétt til handa borgaranum. Þá þarf einnig að hafa í huga að ef fallist væri á að 

skattaðilar gætu byggt rétt á réttmætum væntingum sem leiða af athöfnum stjórnvalda væri í 

raun verið að játa stjórnvöldum ákveðið óbeint vald til þess að setja reglur en slíkt yrði að 

teljast brjóta í bága við 2. gr. stjskr. Leiðir sama niðurstaða af óskráðri lögmætisreglu 

stjórnsýsluréttar en samkvæmt henni ber stjórnvöldum að fara eftir lögum í athöfnum sínum. 

Þar sem skattyfirvöld hafa í raun ekki heimild til að leggja á, breyta eða afnema skatt með 

vísan í 1. mgr. 77. gr. stjskr., sbr. 15. gr. laga nr. 97/1995 er hæpið að þeim sé fært að byggja 

á réttmætum væntingum skattaðila.  

Með vísan til framangreinds verður því að líta svo á að niðurstaða hins tilvitnaða dóms sé 

heldur gagnrýnisverð. Einnig er ekki ljóst hvað vakti fyrir stefnanda í fyrrgreindu máli því ef 

dómurinn hefði fallist á að tvísköttunarsamninginn skorti lagastoð hefði það getað leitt til 

tvísköttunar fyrir skattaðilann en slíkt hefði tæpast verið honum í hag. Þá er rétt að benda á að 

hefði samninginn skort lagastoð væri skattstjóra heimilað skv. 5. mgr. 119. gr. tsl að lækka 

tekjuskatt aðila ef að ekki væri fyrir hendi tvísköttunarsamningur. Hvað þá heimild skattstjóra 

varðar vísast til kafla 5.3. 
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Í kjölfar dómsins gaf ríkisskattstjóri út Ákvarðandi bréf RSK 30. mars 2007 (1/2007) þar 

sem ríkisskattstjóri taldi að greiða þyrfti úr þeirri óvissu er snerti skuldbindingargildi óbirtra 

tvísköttunarsamninga, en í ofangreindum dómi var m.a. tekin afstaða til þessa. Taldi 

ríkisskattstjóri að með ákvæðum birtl., sbr. og þeim athugasemdum með frumvarpi sem varð 

að þeim lögum, hafi afstaða löggjafans um réttaráhrif óbirtra fyrirmæla, m.a. auglýsinga 

varðandi gildi tvísköttunarsamninga, verið skýrð. Samkvæmt þeim lögum verður á því byggt 

að ákvæðum í tvísköttunarsamningum, sem gerðir hafa verið við önnur ríki á grundvelli laga 

nr. 90/2003 um tekjuskatt og öðlast hafa gildi, sé beitt til hagsbóta fyrir skattaðila þrátt fyrir 

að birting viðkomandi tvísköttunarsamnings, samkvæmt ákvæðum laga nr. 15/2005, hafi ekki 

farið fram. Taldi hann ofangreinda dómsniðurstöðu í samræmi við afstöðu löggjafans. 

Athyglisvert er að þótt ríkisskattstjóri hafi vísað til ummæla dómsins um að 

tvísköttunarsamningar stæðust ekki 40. gr. sbr. 1. mgr. 77. gr. stjskr. tók hann ekki efnislega 

afstöðu til þess álitaefnis. 

4.3 Niðurstöður 

Í upphafi kaflans var sett fram sú spurning hvort ólögfestir tvísköttunarsamningar standist 

lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar? Ljóst er að fyrir stjórnarskrárbreytinguna árið 1995 

var framsal skattlagningarvalds til stjórnvalda leyft innan þeirra marka sem stjórnarskráin og 

dómvenjur heimiluðu, enda var talið að stjórnvöldum væri e.t.v. best eftirlátið að segja til um 

framkvæmd á þeim sviðum sem undir þau heyrðu stjórnvaldslega. Þannig var 

landbúnaðarráðherra heimilað að leggja á og innheimta kjarnfóðursgjald með reglugerð eftir 

að ný reglugerð var gefin út með heimild í lögunum, sbr. Hrd. 1985, bls. 1544. 

Eftir breytingu á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með lögum nr. 97/1995 var gerð  

breyting á þeirri framkvæmd, enda endurspeglast vilji löggjafans í athugasemdum þeim er 

fylgdu frumvarpi til stjórnskipunarlaganna. Markmið breytinganna var að taka af öll tvímæli  

um heimildir á framsali til stjórnvalda en slíkt skyldi banna að öllu leyti. Var vernd 

ákvæðisins þannig færð í strangara horf, e.t.v. í samræmi við strangari reglur MSE á sviði 

eignaréttarverndar, enda teljast skattaálögur til svokallaðrar venjuhelgaðrar eignarskerðingar 

án bóta sem er einn undirflokkur eignarréttarverndar. Þannig hafa dómstólar í kjölfarið túlkað 

1. mgr. 77. gr. stjskr., sbr. 15. gr. laga nr. 97/1995, sem svo að ekkert framsal 

skattlagningarvalds til dómstóla sé heimilað, sbr. Hrd. 1999, bls. 3780 (64/1999) og er þar 

tekið skýrt fram að umrædd stjórnarskrárbreyting hafi tekið af öll tvímæli um slíkar heimildir 

stjórnvalda. Þá stendur aðeins eftir sú spurning hvort ákvæði tvísköttunarsamninga teljist 
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leggja á, breyta eða afnema skatt? Ekki eru mörg dómafordæmi sem geta leitt afstöðu 

dómstóla í ljós hvað það varðar, en eingöngu hefur verið leyst úr þessu álitamáli í 

áðurnefndum dómi Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 (E-3994/2006). Þar var niðurstaða dómara, 

hvað ofangreindar reglur stjórnarskrárinnar varðar, að umræddur tvísköttunarsamningur 

stæðist ekki lagaáskilnaðarreglur 40. og 1. mgr. 77. gr. stjskr. eins og henni var breytt með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Réði það ekki úrslitum þótt að tvísköttunarsamningar 

teldust að jafnaði ívilnandi og fælu ekki í sér sjálfstæðar skattlagningarheimildir. Þó dómari 

hafi talið að réttmætar væntingar skattaðila, sem og réttaráhrif birtingar, bindi hendur 

stjórnvalda breytir það ekki ofangreindri niðurstöðu. 

Því má svara ofangreindri spurningu á þann veg að miðað við framangreindar forsendur, 

skrif fræðimanna og fordæmi dómstóla má með réttu segja að tvísköttunarsamningar eins og 

þeim er veitt réttarverkan á Íslandi, standist ekki ákvæði 40. og 1. mgr. 77. gr. stjskr, sbr. 15. 

gr. laga nr. 97/1995. Þó hefur margnefndum dómi héraðsdóms Reykjavíkur ekki verið áfrýjað 

til Hæstaréttar og því hefur aldrei verið leyst úr því álitaefni fyrir æðsta dómstóli landsins. 

Þeirri málsástæðu hefur einu sinni verið haldið fram fyrir dómi Hæstaréttar, en þar sem 

áfrýjandi tefldi henni fram sem nýrri gegn mótmælum stefnda, og af þeirri ástæðu, komst hún 

ekki að í málinu, sbr. 2. mgr. 163. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. Hrd. 2000, 

bls. 3587 (97/2000) sem reifaður var í kafla 3.4. 

En hver yrðu réttaráhrif þess að tvísköttunarsamningar sem Ísland er aðili að yrðu taldir 

ógildir eða ógildanlegir? Í 8. og 46. – 53. gr. Vínarsamningsins eru tæmandi taldar þær 

aðstæður sem myndu leiða til þess að þjóðréttarsamningur teldist ógildur eða ógildanlegur að 

þjóðarétti. Í 46. gr. hans má finna það tilvik að þjóðréttarsamningur teldist ógildur eða 

ógildanlegur ef hann bryti í bága við grundvallarreglu í landsrétti og öðrum aðildarríkjum að 

samningnum mátti vera það ljóst. Það er skilyrt að um sé að ræða grundvallarreglu, ekki 

nægir að um sé að ræða árekstra við almenn lög ríkis.
178

 Má með vissu segja að með því að 

vera andstæðir umræddum skattaákvæðum stjórnarskrárinnar sé fyrra skilyrðið uppfyllt en 

tæplega má ganga að því sem vísu að hinu aðildarríki tiltekins tvísköttunarsamnings hafi mátt 

vera það ljóst. Er því um erfiða sönnunarstöðu að ræða. Hvað sem því líður er rétt að nefna 

áhrif þess að ástæður þær sem raktar eru í 8. og 46. – 53. gr. Vínarsamningsins eru til staðar. 

Ef um væri að ræða tilvik það sem 46. gr. tekur til er litið svo á að samningurinn teldist gildur 

þar til krafa um ógildingu hans yrði höfð uppi. Hafi samningsaðili slíka kröfu uppi ber honum 

að fylgja 65. – 68. gr. samningsins um skyldu til þess að tilkynna hinum samningsaðilanum 
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um afstöðu sína.
179

 Önnur atvik geta einnig legið að baki lokum þjóðréttarsamnings. 

Vanefndir, eða brot á efnislegri skyldu samkvæmt samningnum, valda því ekki að samningur 

verði ógildanlegur eða falli niður með því einu að skyldur samkvæmt samningi séu ekki 

efndar. Hins vegar eru tiltekin þau tilvik sem að leitt geta til loka samnings vegna vanefnda í 

60. gr. Vínarsamningsins. Er þar greint á milli tvíhliða og marghliða samninga en þegar um er 

að ræða tvíhliða samninga eins og tvísköttunarsamninga er uppsögn annars aðilans eitt þeirra 

vanefndarúrræða sem er í boði fyrir hinn samningsaðilann sbr. 1. mgr. 60. gr. Þá er einnig 

hægt að setja fram skaðabótakröfu sé hægt að sanna fjárhagslegt tjón. Skilyrði er að um 

verulegar vanefndir sé að ræða svo hægt sé að hafa uppi slíka kröfu skv. 3. mgr. 60. gr. Að 

lokum getur ómöguleiki á að uppfylla skyldur samnings leitt til loka samnings skv. 61. gr. 

Verða samningslokin ekki sjálfkrafa af þessari ástæðu, en veitir hún samningsaðila kost á að 

ljúka samningssambandi af þessu sökum.
180

 

Áhrif samningsloka vegna vanefnda eða ómöguleika eru rakin í 70. – 72. gr. 

Vínarsamningsins. Þar kemur fram sú meginregla að réttaráhrif samnings falla niður við lok 

hans og frá þeim tíma eru aðilar leystir undan öllum skuldbindingum samningsins. Þá hefur 

það engin afturvirk áhrif á þau réttindi eða skyldur sem stofnuðust á gildistíma samningsins. 

Líkt og á við varðandi þær ógildingarástæður, sem raktar voru hér að ofan, ber samningsaðila 

að fylgja reglum 65. – 68. gr. um skyldu til að tilkynna samningsaðila afstöðu sína.
181

 

5 Standast tvísköttunarsamningar sem Ísland er aðili að stjórnarskrá? 

5.1 Almennt 

Af öllu ofangreindu verður að svara þeirri spurningu á þann veg að núverandi fyrirkomulag, 

sem byggir á heimild í 119. gr. tsl., stenst ekki lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar eins og 

þær verða skýrðar með hliðsjón af vilja löggjafans og þeim grunngildum sem fram koma í 

athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 97/1995. Markmið breytinga á 

skattalagaákvæði 1. mgr. 77. gr. stjskr. var að taka af öll tvímæli um heimildir löggjafans til 

framsals skattlagningarvalds, þ.e. að banna það berum orðum. Getur það ekki skipt máli þó að 

tvísköttunarsamningar séu að jafnaði ívilnandi og feli ekki í sér sjálfstæðar 

skattlagningarheimildir. 
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Hins vegar er hæpið að leitað verði til dómstóla í þeim erindagjörðum að fá 

tvísköttunarsamningi hnekkt, enda er erfitt að sjá hag skattaðila í því að hann láti reyna á 

lögmæti þeirra fyrir dómstólum, nema upp komi sú aðstaða að skattgreiðandi verði fyrir 

íþyngjandi álagningu í kjölfar slíks samnings. 

Það sem er ívilnandi fyrir skattaðila er þó alla jafna íþyngjandi fyrir ríkið, enda er um að 

ræða skerðingu á skatttekjum ríkisins. Mætti því velta fyrir sér hvort mögulegt væri að aðrir 

ríkisborgarar höfðuðu mál til viðurkenningar á ólögmæti tvísköttunarsamnings á þeim 

grundvelli að ríkisborgarar hafi hag af því að tekjur ríkisins séu sem mestar. Telja verður þó 

að slíku máli yrði vísað frá vegna skorts á lögvörðum hagsmunum, enda þurfa hagsmunir að 

vera nægilega aðgreindir og aðili í nægilega skýrum tengslum við þá. Því til stuðnings er 

nærtækt að vísa til Hrd. 1994, bls. 1451 en þar krafðist stefnandi viðurkenningar á því að í 

EES-samningnum feldist óheimilt framsal á stjórnarskrárbundnu valdi. Þar hafði B stefnt 

utanríkisráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins og krafðist viðurkenningar á því að í lögfestingu 

EES-samningsins hefði falist framsal á stjórnarskrárbundnu valdi og slíkt framsal yrði aðeins 

gert með því móti að B hefði gefist kostur á, sem kjósandi til Alþingis, að koma að málinu. 

Krafðist B ennfremur að lög nr. 2/1993, sem staðfestu samninginn yrðu dæmd ógild. Í 

úrskurði héraðsdóms, sem var staðfestur af Hæstarétti sagði m.a. um ofangreint: 

Í máli þessu er ekki að finna hefðbundið sakarefni. Stefnandi hefur lýst því yfir að hann byggi 

ekki á því að efni EES samningsins brjóti gegn hagsmunum hans eða hafi áhrif á stöðu hans, 

heldur sé ágreiningsefnið einungis það hvernig samningnum var komið á. Dómkröfur stefnanda 

byggjast þó í raun á því, að aðild Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið brjóti í 

bága við stjórnarskrána, því að ella væri ekki stjórnskipuleg nauðsyn á að breyta stjórnarskránni 

eða bæta við hana í tengslum við lögfestingu samningsins. Sem fyrr segir er það í verkahring 

dómstóla að dæma um hvort lög standist stjórnarskrá. Slík álitaefni verða þó ekki borin undir 

dómstóla nema í tengslum við tiltekna, raunhæfa hagsmuni eða til viðurkenningar á tilvist eða 

efni tiltekinna réttinda eða réttarsambands málsaðila. Þetta skilyrði um lögvarða hagsmuni er 

orðað í 2. mgr. 25. gr. einkamálalaga en liggur einnig að baki 1. mgr. 25. gr. s.l. og tengist 

skilyrði 1. mgr. 24. gr. um að lög og landsréttur verði að ná til kröfu.
182

 

Athyglisvert þó er að dómari tók til efnislegrar umfjöllunar þau rök B að sem kjósandi til 

Alþingis hefði honum borið að fá að kjósa um breytingu á stjórnarskrá. 

Stefnandi getur vissulega haft hagsmuni af því að fá skorið úr um hvort lögfesting 

EESsamningsins var í samræmi við fyrirmæli stjórnarskrár og hefur stefnandi helst nefnt 

mannréttindi í því sambandi og réttinn til að fá úr því skorið hvort kosningaréttur hans hafi verið 

virtur. Stefnandi hefur haldið því fram að skilyrðið um lögvarða hagsmuni væri uppfyllt, þar 

sem hann sé sem kjósandi til Alþingis aðili að breytingum á stjórnarskránni og brotið hafi verið 
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gegn þeim réttindum hans með því að lögin voru samþykkt án þess að þeirra aðferða væri gætt 

sem 79. gr. stjórnarskrár gerir ráð fyrir um breytingar á stjórnarskránni.
183

 

Komst dómari þó að þeirri niðurstöðu að þar sem dómkröfur B hefðu ekki verið settar 

fram í tengslum við nein tiltekin áþreifanleg réttindi eða skyldur, hafi hann ekki sýnt fram á 

að hann ætti lögvarða hagsmuni af því að fá skorið úr kröfum sínum. Voru kröfum B því 

vísað frá dómi. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms eins og fram hefur komið, en vék þó 

ekki frekar að rökum B. 

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 verða dómstólar ekki krafðir álits um lögfræðileg 

efni nema að því leyti, sem nauðsynlegt er til úrlausnar um ákveðna kröfu í dómsmáli. Krafa 

sóknaraðila er ekki lögvarin í skilningi 2. mgr. þessa ákvæðis og felur því í raun í sér beiðni um 

álit dómstóla án tengsla við úrlausn ákveðins sakarefnis. Með þessari athugasemd og skírskotun 

til forsendna hins kærða úrskurðar að öðru leyti ber að staðfesta hann.
184

 

Af þessu er því ljóst að litlar líkur eru á að borin verði undir Hæstarétt krafa um ógildingu 

tvísköttunarsamnings, þó að slík krafa hafi komið fram í fyrrgreindum héraðsdómi Hérd. Rvk. 

16. febrúar 2007 (E-3994/2006), sem reifaður var í kafla 4.2.4. 

5.2 Úrskurðarvald dómstóla til að meta stjórnskipulegt gildi laga 

5.2.1 Almennt 

Eitthvað umdeildasta viðfangsefni dómstóla er heimild þeirra til að skera úr um hvort að lög 

séu andstæð stjórnarskrá, en stjórnarskráin er þögul þegar kemur að þessu valdi dómstóla. 

Þrátt fyrir það er úrskurðarvald dómstólanna talið eitt af megineinkennum íslenskrar 

stjórnskipunar og byggir það á stjórnskipunarvenju.
185

 Þó eru skiptar skoðanir um hvort að 

dómstólar hafi rétt til að seilast svo langt inn á verksvið löggjafans en Sigurður Líndal hefur 

verið þeirrar skoðunar að löggjafinn geti aldrei tekið á öllum álitaefnum í samskiptum manna 

og því muni ávallt vera þörf á atbeina dómstóla til að móta nýjar reglur í framkvæmd.
186

 Jón 

Steinar Gunnlaugsson er á öndverðum meiði, en hann er þeirrar skoðunar að hlutverk 

dómstóla sé „að finna réttarheimildina sem við á en ekki að setja nýja reglu.“
187

  

Í 60. gr. stjskr. er sagt að dómendur skeri úr öllum ágreiningi um embættistakmörk 

yfirvalda. Ekkert hliðstætt ákvæði er að finna í stjórnarskránni um það hvaða aðili skeri úr um 

það hvort lög brjóti í bága við stjórnarskrána. 
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Í ýmsum löndum hefur það verkefni verið fengið sérstökum stjórnlagadómstólum svo sem í 

Þýskalandi og Frakklandi. Hér á landi er slíkum dómstól ekki til að dreifa. Við spurningunni 

veitir stjórnarskráin sjálf engin svör og ekki er heldur um það fjallað neins staðar í lögum hvaða 

aðili það er sem bær er til að kveða á um það hvort lög eru samþýðanleg stjórnarskrá að efni eða 

setningarhætti.
188

 

Hvað sem því líður, er það svo að dómstólar hafa beitt því valdi sínu í ófáum tilvikum og 

er rétt að gera í stuttu máli grein fyrir þróun og inntaki þeirrar heimildar í samhengi þessa 

kafla.  

Kenningin sjálf er upprunnin í Bandaríkjunum stuttu eftir að ríkin urðu sjálfstæð en 

Hæstiréttur Bandaríkjanna taldi alríkislög í fyrsta skiptið andstæð stjórnarskrá árið 1803.
189

 Á 

Norðurlöndum kom umræðan fyrst fram í Noregi við samningu norsku stjórnarskrárinnar frá 

1814. Umrædd heimild náði ekki inn í lokagerð stjórnarskrárinnar og í kjölfarið hófust miklar 

ritdeilur um hvort dómstólum væri slíkt heimilt. Hugmyndin var einnig vel þekkt í Danmörku 

á 19. öld en ekkert ákvæði var þó tekið inn í dönsku stjórnarskrána. Árið 1999 komst 

Hæstiréttur Danmörku í fyrsta skipti að þeirri niðurstöðu að lög stæðust ekki stjórnarskrá og 

hefur valdið verið talið byggjast á stjórnskipunarvenju rétt eins og hérlendis. Á Íslandi hófst 

umræðan í kjölfar þess að Landsyfirréttur kvað upp dóm í máli Lyrd. VI, bls. 176 þar sem 

Landsyfirréttur byggði á því að honum væri fært að dæma um stjórnskipulegt gildi laga.
 190

 Í 

dag er fyrir því löng og óslitin réttarvenja að dómstólar landsins séu hæfir til að fjalla um og 

skera úr um slík álitaefni. Hefur réttarvenjan hlotið staðfestingu í mörgum dómum og er í 

samræmi við þann hátt sem tíðkast á Norðurlöndum.
191

 

5.2.2 Lög eru að efni til andstæð ákvæðum stjórnarskrár 

Af ofangreindu er það ljóst að stjórnarskráin er æðri almennum lögum og öðrum 

réttarheimildum og ber því að breyta eftir fyrirmælum hennar. Þrátt fyrir það geta komið upp 

þau tilvik að lög séu ekki í samræmi við efni stjórnarskrár. Fyrir mistök eða misskilning getur 

gerst að Alþingi samþykki löggjöf sem er ekki í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar eða 

fari beinlínis í bága við bæði efni hennar eða skilyrði  um formhætti lagasetningar.
192

 Þannig 

getur verið um þrennt að ræða þegar rætt er um að lög samrýmist ekki stjórnarskrá: 

Í fyrsta lagi getur það vísað til þess hvort lög eru sett með stjórnskipulegum hætti, þ.e. eftir 

réttum fyrirmælum stjórnarskrárinnar um meðferð lagafrumvarpa, sbr. einkum 38., 44., 53. og 
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55. gr. stjskr. Í öðru lagi, hvort lög eru sett af valdbærum aðila, en þessi tvö atriði lúta að 

formhliðum lagasetningarinnar. Í þriðja lagi, hvort lög eru að efni til andstæð ákvæðum 

stjórnarskrárinnar.
193

 

Hér verður eingöngu litið til þriðja tilviksins, eða hvort að lög eru að efni til andstæð 

ákvæðum stjórnarskrárinnar, þá sérstaklega mannréttindaákvæðum hennar. Dómaframkvæmd 

Hæstaréttar hefur tekið miklum breytingum í kjölfar breytingar á stjórnarskránni árið 1995, en 

fyrir þann tíma komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að lagaákvæði hafi í átta tilvikum (níu 

dómum) farið í bága við mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar.
194

 Í Hrd. 1958, bls. 753 og 

Hrd. 1959, bls. 759 voru tiltekin ákvæði laga um stóreignaskatt talin í andstöðu við 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Í dómum Hrd. 1986, bls. 706 og Hrd. 1986, bls. 714 

var talið að heimild laga um tekjustofna sveitarfélaga til að skattleggja hlunnindi 

utansveitarmanna fæli í sér mismunun sem byggðist á búsetu. Í Hrd. 1980, bls. 1732 var 

fjallað um gildi bráðabirgðalaga sem fólu í sér afturvirka skattalöggjöf og talið að þau skerðu 

eigi svo eign manns að þau yrðu talin brjóta gegn 67. gr. stjskr. Þóttu vinnubrögð 

löggjafarvaldsins varhugaverð, en ekki þótti nægileg ástæða til að láta slíkt varða ógildi þeirra 

lagaákvæða sem tekist var á um. Virðist því að mikið hafi þurft að koma til svo að dómstólar 

teldu lög andstæð stjórnarskrá, en ber einnig að athuga að á sviði skattlagningar og eignaréttar 

eru meiri líkur en minni á að dómstólar veiti löggjafanum svigrúm í því augnamiði að unnið 

sé að ákveðnum efnahagsmarkmiðum.
195

 Ber hér að minnast Hrd. 1987, bls. 1018 sem 

reifaður var í kafla 4.2.1. Í þeim dómi voru lög ekki talin fela í sér ólögmætt framsal 

skattlagningarvalds, enda væri framkvæmdavaldinu heimiluð slík gjaldtaka á grundvelli 

málefnalegs sjónarmiðs en gjaldinu var ráðstafað af ríkisstjórninni í þágu sjávarútvegsins og 

sjóða hans. 

Frá gildistöku stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 hefur Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu 

að lagaákvæði séu ósamrýmanleg mannréttindaákvæðum í átta tilvikum (níu dómum). Í Hrd. 

1998, bls. 4076 tók Hæstiréttur fram að dómstólar ættu úrskurðarvald um hvort löggjafinn 

hafi gætt réttra sjónarmiða við lagasetningu sem setti skorður við atvinnufrelsi. Slíkar skorður 

yrðu að samrýmast grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Í Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000) var 

komist að þeirri niðurstöðu að lagasetning var ekki talin andstæð stjórnarskrá, en þar sagði 

m.a. í sératkvæði tveggja dómara: 
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Það er hlutverk löggjafans að setja þessi lög og meta þá hagsmuni, sem hér vegast á. 

Borgararnir eiga þó rétt á því að dómstólar taki afstöðu til þess, hvort löggjafinn hafi gætt 

grundvallarreglna stjórnarskrár við setningu þessara laga, eins og við setningu annarra laga.
 196

 

Ekki er hægt að draga skýrar ályktanir af þeim dómum Hæstaréttar sem fallið hafa, en sjá 

má að dómstólar ganga mun lengra nú en áður í mati sínu á því hvort að löggjafinn hafi byggt 

á málefnalegum sjónarmiðum við setningu laga. Þá hafa áhrif alþjóðasamninga um 

mannréttindi aukist til muna.
197

 Þó er það án vafa, eins og þegar hefur komið fram, að 

löggjafinn setur skorður við framsali löggjafarvalds á ýmsum sviðum. 

Eitt af meginatriðum réttarríkisins er að lagaákvæði sem takmarka mannréttindi séu nægilega 

skýr og glögg og ekki undir ákvörðun eða geðþótta stjórnvalda komið hvaða skilyrði eru sett 

fyrir takmörkunum eða hvernig þeim er beitt. Auk þess gerir stjórnarskráin sérstakar kröfur um 

að skattur verði aðeins lagður á með lögum, sbr. 40. og 77. gr. Allmargir dómar hafa gengið 

sem lúta að heimildum löggjafans til framsals á skattlagningarvaldi, sbr. einkum Hrd. 1985, bls. 

1544 (kjarnfóðurgjald) svo og Hrd. 1986, bls. 462 (þungaskattur).
198

 

Ofangreindir dómar Hæstaréttar hafa þegar verið reifaðir í því samhengi en með þeim 

viðurkenndi Hæstiréttur að löggjafinn hefði heimildir til að framselja vald sitt innan vissra 

marka og málefnaleg sjónarmið liggi að baki. Staðfesti Hæstiréttur ofangreind sjónarmið 

einnig í Hrd. 1987, bls. 1018. Þeirri framkvæmd var svo snúið við í dómi Hrd. 1999, bls. 

3780 sem reifaður var í kafla 4.2.2, en með þeim breytingum sem gerðar voru á 77. gr. stjskr. 

með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var talið að löggjafanum hafi verið settar strangari 

skorður að því leyti og framsalið talið ólögmætt. 

Eins og þegar hefur komið fram, er umrætt vald dómstóla umdeilt. Stendur helsti 

ágreiningurinn um hversu víðtækt endurskoðunarvald dómstóla á að vera. Þá hefur því verið 

velt upp að það eigi aðeins við þegar lög brjóta bersýnilega í bága við mannréttindaákvæði og 

einnig hvort að valdið taki eingöngu til mikilvægustu mannréttindanna, t.d. borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi.
199

 Á Íslandi hefur ekki verið tekin afdráttarlaus afstaða til þess hvort að 

bersýnilegt ósamræmi þurfi að vera á milli laga og stjórnarskrár
200

 en ýmsar kenningar hafa 

verið á lofti hvað varðar þá skoðun að úrskurðarvaldið sé misstrangt eftir því hvaða réttindi 

eru til skoðunar.
201

 Eins og þegar hefur komið fram er talið að löggjafinn hafi meira svigrúm 

hvað efnahagsleg réttindi varðar en þegar um er að ræða borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

manna.  
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Það er meginlögskýringarregla að lög skuli vera í samræmi við stjórnarskrá. Er það 

hlutverk þeirra sem annast lagasetningu á Alþingi að gæta þess að svo sé, þ.e. forseta, 

þingmanna og ráðherra. Sérstaka ábyrgð ber þó forseti þingsins í þeim efnum. Á forseta 

Alþingis hvílir skylda til að gæta þess að við setningu laga sé farið eftir réttum reglum og 

skilyrðum.
202

 En hvert verður gildi laga ef niðurstaðan er sú að ákvæði laga eru ekki í 

samræmi við stjórnarskrá? Framkvæmdin er á þann veg að dómstólar byggja ekki dóm á þeim 

ákvæðum sem þeir telja brjóta í bága við stjórnarskrá og virða slík ákvæði að vettugi, sbr. 

Hrd. 1943, bls. 237.
203

 Hins vegar hafa þeir ekki heimild til að fella lög úr gildi. Í Hrd. 1943, 

bls. 237 voru málsatvik þau að íslenska ríkinu var áskilinn einkaréttur til að gefa út íslensk rit 

sem samin voru fyrir árið 1400 og öðrum aðilum bönnuð birting þeirra nema með leyfi 

stjórnvalda. Taldi Hæstiréttur að með þessu fyrirkomulagi hefði verið lögð fyrirfram tálmun á 

útgáfu ritanna, sem óheimil yrði að teljast samkvæmt 67. gr. stjskr., nú 73. gr. Taldi rétturinn 

því að refsing yrði ekki byggð á ákvæðum laganna og sýknaði ákærða. 

Þá má álykta af ofangreindu, að umrætt ákvæði 1. mgr. 119. gr. tsl. verður að teljast brjóta 

bersýnilega í bága við 1. mgr. 77. gr. stjskr. samkvæmt orðalagi sínu, sem og þeim 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. Verður þó að hafa 

hliðsjón af þeirri grundvallarreglu að slíkur ágreiningur verður eingöngu borinn undir 

dómstóla með venjulegri málsókn í sambandi við ákveðið sakarefni. Þannig verður álits 

dómstóla ekki leitað fyrirfram um það hvort að tiltekin lög séu samrýmanleg stjórnarskrá, en 

sem dæmi um slíka heimild má benda á 83. gr. norsku stjórnarskrárinnar sem veitir 

Stórþinginu heimild til að leita lögfræðilegrar álitsgerðar Hæstaréttar.
204

 Á Íslandi kemur 

fyrrgreind meginregla fram í 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. Hrd. 1994, 

bls. 1451 sem reifaður var í kafla 5.1. 

5.3 Hver eru úrræði tekjuskattslaga standist tvísköttunarsamningar sem Ísland er aðili 

að ekki stjórnarskrá? 

Í 5. mgr. 119 gr. tsl. er að finna hina almennu reglu um einhliða lækkun skatta á Íslandi með 

hliðsjón af þeim skattgreiðslum sem skattgreiðandi hefur greitt af tekjum sínum í öðru landi. 

Ákvæðið hljóðar svo: 

Nú er eigi fyrir hendi samningur við annað ríki um að komast hjá tvísköttun á tekjur skv. 1. mgr. 

og skattaðili, sem skattskyldur er hér á landi skv. 1. og 2. gr., greiðir til opinberra aðila í öðru 

                                                           
202

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 433. 
203

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
204

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 444-445. 



68 

 

ríki skatta af tekjum sínum sem skattskyldar eru hér á landi og er þá ríkisskattstjóra heimilt, 

samkvæmt umsókn skattaðila, að lækka tekjuskatt hans hér á landi með hliðsjón af þessum 

skattgreiðslum hans. 

Er þannig byggt á frádráttaraðferðinni en eins og áður hefur komið fram felst í þeirri reglu 

að þeir skattar sem greiddir hafa verið erlendis eru dregnir frá þeim skatti sem greiða ber á 

Íslandi, séu þær aðstæður fyrir hendi, en ekki er heimilt að draga frá hærri skatt en greiddur 

var erlendis. Þá getur frádrátturinn ekki orðið hærri en hluti íslenska skattsins sem 

hlutfallslega hefði verið lagður á tekjurnar erlendis.
205

 Þá er álitamál út af fyrir sig, hvort slík 

heimild til handa ríkisskattstjóra standist ofangreindar lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar, 

þá einnig í ljósi þess að ekki virðast vera lögbundnar leiðbeiningar um beitingu ákvæðisins 

nema að mjög takmörkuðu leyti:  

Ákvæðið kom fyrst í lög á sjöunda áratug síðustu aldar en engar skýringar fylgdu með því, sbr. 

frumvarp til breytinga á lögum nr. 90/1965, þskj. 357, 208 mál árið 1970. Í greinargerð með 

frumvarpinu sagði um ákvæðið: „Samkvæmt gildandi lögum getur íslenzkur skattþegn, sem 

hefur tekjur eða á eignir í öðrum löndum, orðið skattskyldur vegna þeirra bæði þar og 

hérlendis. Lagt er til, að ríkisskattstjóra verði veitt heimild til að lækka tekju- og/eða 

eignarskatt slíks skattþegns hér á landi, með hliðsjón af þeim sköttum, sem hann hefur greitt 

erlendis. Þetta á þó ekki að koma til, að því er varðar þau lönd, sem Ísland hefur gert við 

tvísköttunarsamninga.“
206

 

Af lestri ákvæðisins sem og athugasemdarinnar sem því fylgdi má slá því föstu að um sé 

að ræða heimild ríkisskattstjóra, en ekki skyldu hans. Þá er eingöngu kveðið á um hvenær 

slíka heimild skuli nýta, en ekki er að finna skýrar reglur um hvernig ríkisskattstjóri beitir 

heimildinni en eðlilegt væri að slík heimild væri skýr um efni og framkvæmd.  

Ákvæðið felur þannig í sér framsal skattlagningarvalds til stjórnvalds, en slíkt framsal var 

almennt talið við lýði með stoð í 40. gr. stjskr. áður en 1. mgr. 77. gr. hennar var breytt með 

lögum nr. 97/1995, sbr. Hrd. 1987, bls. 1018, sem reifaður var í kafla 4.2.1, en þar var framsal 

heimilað með vísan til þess m.a. að fram færi málefnalegt mat af hálfu stjórnvalds. Eftir 

margnefnda stjórnarskrárbreytingu hefur verið talið að slíkt framsal sé með öllu bannað, sbr. 

m.a. Hrd. 1999, bls. 3780 (64/1999) sem reifaður var í kafla 4.2.2 og Hrd. 2000, bls. 3995 

(160/2000) auk álits UA 2. ágúst 2002 (3195/2001) sem voru reifuð í kafla 4.2.3. Var ákvæði 

5. mgr. 119. gr. tsl. ekki breytt í samræmi við áðurnefnda stjórnarskrárbreytingu og heimilar 

því ríkisskattstjóra að breyta eða afnema skatt. Með vísan til þess sem þegar hefur verið ritað 

verður ekki komist að annarri niðurstöðu en að umrætt ákvæði brjóti gegn lagaáskilnaðarreglu 

40. og 1. mgr. 77. gr. stjskr., sbr. 15. gr. laga nr. 97/1995. 
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Hefur það því ekki sjálfstæða þýðingu að meta hvort ákvæðið feli í sér einhver efnisleg 

viðmið um hvernig tekjuskattur skuli lækkaður, en þó telur höfundur vert að rannsaka þá 

staðhæfingu fræðimanna að slík viðmið skorti.
207

 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már 

Stefánsson telja þá staðhæfingu umdeilanlega með skírskotun til tíðnefnds dóms héraðsdóms 

Reykjavíkur, Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 (E-3994/2006), sem reifaður var í kafla 4.2.4
208

 auk 

óbirts ÚY nr. 71/2009 en í báðum tilvikum var tvísköttunarsamningur fyrir hendi. Í úrskurði 

yfirskattanefndar voru málavextir þeir að kærandi sem var búsettur á Íslandi taldi 

lífeyristekjur sínar frá Svíþjóð fram á skattframtali sínu á Íslandi á árinu 2007. Taldi kærandi 

sig hafa verið hlunnfarinn við álagningu opinberra gjalda. Í úrskurði yfirskattanefndar var 

tekið fram að kærandi hafi verið skattskyldur á Íslandi gjaldárið 2008 en í því fælist að honum 

hefði borið að greiða tekjuskatt og útsvar af öllum tekjum sínum, hvaðan sem þeirra var aflað. 

Í 1. mgr. 18. gr. Norðurlandasamningsins kom fram sú regla að lífeyrisgreiðslur skyldu 

eingöngu skattlagðar í því landi sem greiddi þær út, þrátt fyrir að heimilisfesti skattaðila væri í 

öðru samningsríki. Í 4. mgr. 25. gr. samningsins mælti fyrir um þá aðferð sem notuð skyldi til 

að komast hjá tvísköttun á Íslandi sérstaklega, en var þar í a-lið vísað til 

frádráttaraðferðarinnar. Yfirskattanefnd komst að þeirri niðurstöðu að fara bæri eftir 

umræddum a-lið 4. mgr. 25. gr. og ekki var fallist á þau rök kæranda að í 1. mgr. 18. gr. 

samningsins kæmi fram sú regla að óheimilt væri að taka tillit til lífeyrisgreiðslna frá öðru 

samningsríki við álagningu opinberra gjalda á Íslandi, en kærandi taldi að miða ætti við fullan 

frádrátt. Var því talið að skattaleg meðferð tekna kæranda frá Svíþjóð hefði verið í samræmi 

við íslenska löggjöf og ákvæði Norðurlandasamningsins. Samkvæmt því var beitt venjulegum 

frádrætti, sem takmarkast í heimalandi við þá fjárhæð sem svarar til þeirrar sem greidd var í 

því landi sem leggur á tekjurnar. Í dómi fyrrgreinds héraðsdóms var tekist á um beitingu sömu 

ákvæða, og segir svo í dóminum hvað það álitaefni varðaði: 

Að mati dómara er skýrt af samhengi 18. gr. samningsins annars vegar og 25. gr. hans hins 

vegar að síðargreindu greininni er ætlað að kveða nánar á um hvernig komist verði hjá 

tvísköttun þeirra tekna sem 18. gr. tekur til. Verður því að hafna þeim skilningi stefnanda að í 

umræddum samningi felist fullkomin undanþága við skattalega meðferð starfsörorkulífeyris 

stefnanda, þ.e. að alfarið hafi verið óheimilt að líta til umræddra tekna stefnanda við álagningu 

skatta hans á Íslandi. Samkvæmt orðum umrædds ákvæðis a-lið fjórða liðar 25. gr. samningsins 

er komist hjá tvísköttun erlendu teknanna með því að „lækka íslenska tekju[..]skattinn með því 

að draga frá þann hluta tekju[...]skattsins sem reiknaður er af þeim tekjum sem aflað er [...] í 

hinu ríkinu.“ Að mati dómara verða þessi orð ekki skýrð á annan veg en þann að reikna beri 

skatt af heildartekjum skattaðila samkvæmt íslenskum lögum, en því næst draga frá skattinum 

fjárhæð sem svarar til hlutfalls hinna erlendu tekna sem taka ber tillit til. Felst í þessu að 
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persónuafsláttur er dregin frá heildartekjum skattaðila áður en frá skattinum er dregið það 

hlutfall sem svarar til hinna erlendu tekna. 

Með vísan til ofangreinds má slá því föstu að umrædd frádráttaraðferð telst til 

skattareglna á Íslandi, og er beiting hennar vel skilgreind í framkvæmd skattyfirvalda og í 

ákvæðum tvísköttunarsamninga, sbr. a-lið 4. mgr. 25. gr. Norðurlandasamningsins, sem 

Ísland er aðili að. En felst sama regla í umræddri 5. mgr. 119. gr. tsl. ?  

Ekki er að finna svo nákvæma skýringu á beitingu reglunnar í umræddri lagagrein að 

ofangreind framkvæmd á beitingu a-liðar 4. mgr. 25. gr. Norðurlandasamningsins styðji þá 

skoðun að 5. mgr. 119. gr. tsl. innihaldi skýra efnisreglu þess efnis sem skylt er að fylgja. 

Samkvæmt ákvæðinu er ríkisskattstjóra einungis heimilað að lækka tekjuskatt aðila með 

hliðsjón af skattgreiðslum hans erlendis, að þremur skilyrðum uppfylltum; (i) enginn 

tvísköttunarsamningur sé fyrir hendi; (ii) um sé að ræða aðila sem skattskyldur er á Íslandi 

skv. 1. og 2. gr. tsl. og (iii) aðili greiði til opinberra aðila í öðru ríki skatta af tekjum sem 

skattskyldar eru á Íslandi. 

Ofangreind fordæmi geta eigi stutt þá skýringu á grundvelli þess að samkvæmt ákvæðinu 

er óheimilt að beita því sé tvísköttunarsamningur fyrir hendi en í umræddum tilvikum var 

tvísköttunarsamningur í gildi. Í framkvæmd er 5. mgr. 119. gr. tsl. beitt sem venjulegri 

frádráttaraðferð eins og fram hefur komið og kemur sú skoðun m.a. fram í ÚY nr. 623/1998 

þar sem tvísköttunarsamningur var ekki fyrir hendi, en þar var fjallað um beitingu 3. mgr. 117. 

gr. þágildandi laga um tekju- og eignaskatt, sem er samhljóða 5. mgr. 119. gr. tsl. Þar var 

tekjuskattur og útsvar kæranda á Íslandi lækkaður miðað við hlutfall tekna hans á Grænlandi, 

en skattaðili fór fram á að fullur frádráttur yrði veittur í samræmi við orðalag ákvæðisins. 

Yfirskattanefnd taldi ekki tilefni til athugasemda við framkvæmd ríkisskattstjóra, þar sem 

ekki yrði talið að lækkun samkvæmt framangreindri heimild gæti leitt til hagstæðari 

niðurstöðu fyrir skattaðila en leiða myndi af deilireglu samkvæmt tvísköttunarsamningum. 

Má lesa það úr úrskurði yfirskattanefndar að hún telur 5. mgr. 119. gr. tsl. fela í sér venjulega 

frádráttaraðferð. Velta má fyrir sér hvað yfirskattanefnd átti við með að orðalagi sínu að 

„aðferð skattyfirvalda gæti ekki leitt til hagstæðari niðurstöðu en leiða myndi af deilireglu í 

tvísköttunarsamningum“. Skilja má framangreinda athugasemd á þann veg að nefndin telji að 

5. mgr. 119. gr. tsl. gæti ekki veitt skattaðila betri rétt en felst í tvísköttunarsamningum, en ef 

svo er má telja að yfirskattanefnd sé á villigötum, enda þó skýra eigi ákvæði laga í samræmi 

við þjóðréttarlegar skuldbindingar er ekkert því til fyrirstöðu að almenn lög veiti betri rétt en 
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lesa má úr þjóðréttarsamningi.
209

 Sams konar niðurstöðu má lesa úr Ákvarðandi bréfi RSK 6. 

maí 2003 (6/2003) en upphaf þess var að umboðsmaður íslensks fyrirtækis bað um 

staðfestingu ríkisskattstjóra á beitingu 5. mgr. 117. gr. eldri laga um tekju- og eignarskatt í 

ákveðnu tilfelli, og leiðbeiningar um hvernig reglunni yrði beitt við álagningu tekjuskatts á 

Íslandi. Sagði í bréfi ríkisskattstjóra: 

Samkvæmt ákvæðinu getur skattstjóri tekið til greina umsókn skattaðila til lækkunar á 

íslenskum tekjuskatti eða eignarskatti af tekjum eða eignum sem þegar hafa sætt skattlagningu 

erlendis. Lækkunin getur þó aldrei orðið hærri en svarar þeim sköttum sem lagðir voru á hér á 

landi vegna teknanna eða eignanna. Hafi skattar erlendis numið lægri fjárhæð en sem svarar 

greiddum álögðum sköttum hér á landi vegna teknanna eða eignanna takmarkast lækkunin við 

þá fjárhæð. Með umsókn um lækkun samkvæmt 5. mgr. 117. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt 

og eignarskatt, verða að fylgja staðfest gögn um greiddan og álagðan skatt. Gera verður þá kröfu 

að gögnin séu staðfest af þar til bærum erlendum skattyfirvöldum. 

 

Þrátt fyrir framangreint getur ríkisskattstjóri ekki staðfest að skattstjóri myndi taka til greina 

umsókn um lækkun í því tilviki sem um ræðir í bréfi yðar. Vísast í því sambandi til þeirra 

tvísköttunarsamninga sem Ísland hefur gert og tekið hafa gildi hér á landi. Í þeim samningum er 

meginreglan sú að þóknanir skattleggjast í heimilisfestarríki móttakanda og upprunalandsríki 

fellur frá skattlagningarrétti sínum. Óeðlilegt sé að móttakendur greiðslna frá ríkjum sem 

ekki hafa gert tvísköttunarsamning við Ísland njóti hér á landi betri réttar en þeir aðilar 

sem njóta greiðslna frá samningsríkjum.[leturbr.höf.] 

Staðfestir ríkisskattstjóri þá skoðun skattayfirvalda að venjuleg frádráttaraðferð felist í 5. 

mgr. 119. gr. tsl., en líkt og í ÚY nr. 623/1998 virðist koma fram sú skoðun að sett lög séu 

takmörkuð af efni tvísköttunarsamninga.
210

 Sú afstaða er einnig staðfest í nýlegum óbirtum 

ÚY nr. 520/2012. Þar var deilt um með hvaða hætti ríkisskattstjóri skyldi taka tillit til 

afdráttarskatts sem íslenskt félag hafði sætt af tekum sínum í Japan en enginn 

tvísköttunarsamningur er á milli ríkjanna. Ríkisskattstjóri hafði beitt 5. mgr. 119. gr. tsl. á 

þann veg að hann lækkaði tekjuskatt félagsins um þá fjárhæð sem jafngilti íslensku 

skatthlutfalli á erlendu tekjurnar, þ.e. venjulegum frádrætti. Kærandi byggði á að beita ætti 

ákvæðinu í samræmi við orðanna hljóðan, og því hefði ákvæðið að geyma fulla 

frádráttaraðferð. Yfirskattanefnd féllst ekki á röksemdir kæranda og sagði m.a. að í 

framkvæmd hefði lækkun samkvæmt tilvitnuðu lagaákvæði ekki verið talin geta leitt til 

hagfelldari niðurstöðu en myndi leiða af aðferðum tvísköttunarsamninga. Styddist slík túlkun 

við gild jafnræðisrök í ljósi þess að tvísköttunarsamningar feli jafnan í sér ívilnun frá gildandi 

skattareglum. Nauðsynlegt er að staldra við tvennt í rökstuðningi yfirskattanefndar sem 

nauðsynlegt er að athuga nánar en þegar hefur verið minnst á rökvillu skattayfirvalda hvað 
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varðar rétthæð réttarheimilda og þarfnast það ekki frekari umræðu, en athuga þarf þær 

túlkunarreglur sem nefndin beitir í umræddu máli. 

Ein af þeim lögskýringarreglum sem hafa mótast í dómaframkvæmd er reglan um beitingu 

þrengjandi lögskýringar skattalaga sem íþyngja skattþegnum, vísast hér til Hrd. 1996, bls. 

4031 en í dómi héraðsdóms sem staðfestur var með vísan til forsendna í Hæstarétti 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.[leturbr.höf.]
211

 

Í riti sínu Túlkun lagaákvæða, kemst Róbert R. Spanó svo að orði um umrædda 

túlkunarreglu: 

Í skattamálum kann einnig að þurfa að gera greinarmun á efnisreglum um skatta og opinber 

gjöld, það er þeirra ákvæða, sem mæla beinlínis fyrir um skattlagningu eða um heimild til 

frádráttar frá skatti eða aðrar undanþágureglur, og hins vegar þeirra sérstöku 

málsmeðferðarreglna á sviði skattamála, sem fram koma í skattalögum. Ekki er sjálfgefið að 

ofangreind lögskýringarregla, um þrengjandi túlkun skattalaga, eigi með sama hætti við þegar 

um málsmeðferðarreglurnar er að ræða, þótt þær kveði á um fyrirmæli sem teljast íþyngjandi 

gagnvart skattaðila.
212

 

Af ofangreindri tilvísun má gagnálykta frá orðum hans á þann veg, að annað eigi við um 

efnisreglur skattalaga en þannig eigi umrædd lögskýringarregla alla jafnan við um efnisreglur 

þeirra, leiði almenn eða rýmkandi lögskýring til íþyngjandi niðurstöðu fyrir skattaðila. Þá er 

það einnig almenn lögskýringarregla í íslenskum rétti að túlka beri undanþágureglur laga 

þröngt. Eins og fram hefur komið er ekki að finna í 5. mgr. 119. gr. tsl. nákvæma útfærslu á 

þeirri aðferð sem beita ber til að takmarka tvísköttun, en ljóst er af framkvæmd að er byggt á 

venjulegri frádráttaraðferð fremur en fullum frádrætti, en ekki er hægt að lesa slíka reglu af 

orðalagi ákvæðisins. Allir tvísköttunarsamningar sem Ísland er aðili að hafa að geyma ákvæði 

um venjulega frádráttaraðferð, þá annars vegar sem meginreglu og hins vegar hvað sumar 

tekjur varðar. Athyglisvert er einnig að bera ákvæðið saman við sambærilegt ákvæði 17. gr. 

laga nr. 14/2004 um erfðafjárskatt, hér eftir efsl., sem orðast svo: 

Nú er eigi fyrir hendi samningur við annað ríki um að komast hjá tvísköttun á fjárverðmæti sem 

lög þessi taka til og greiddur hefur verið erfðafjárskattur af þeim verðmætum til opinberra aðila 

í öðru ríki, þá er ríkisskattstjóra heimilt samkvæmt umsókn erfingja að lækka erfðafjárskatt hans 

hér á landi með hliðsjón af þessum erfðafjárskattsgreiðslum hans. Lækkun skal aldrei nema 

hærri fjárhæð en þeirri sem erfingja væri gert skylt að greiða hér á landi af 

fjárverðmætum.[leturbr.höf.] 
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Augljóst er að 5. mgr. 119. gr. tsl. er fyrirmynd reglunnar, hins vegar hefur regla efsl. 

viðbót sem er sambærileg orðalagi tvísköttunarsamninga Íslands við önnur ríki og skilgreinir 

þá aðferð sem beita ber, þ.e. venjulegum frádrætti. Eins og nefnt hefur verið stenst ákvæði 5. 

mgr. 119. gr. tsl. ekki lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar. Með vísan til sömu raka á það 

sama við um ákvæði efsl., þrátt fyrir að vera skýrari að efni en fyrrgreind regla 

tekjuskattslaga.  

Má fullyrða að regla 5. mgr. 119. gr. tsl. sé ekki nægilega skýr að efni til, að hægt sé að 

segja með vissu að túlka beri regluna svo rúmt að beita beri venjulegri frádráttaraðferð í 

framkvæmd, sé framkvæmdin skattaðila í óhag.
213

 Hvað varðar skýrari skattareglu 17. gr. 

efsl., stenst hún ekki lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrár þrátt fyrir nákvæmari lýsingar á 

framkvæmd hennar með vísan til þess sem þegar hefur komið fram. 

Með vísan til kafla 3 og þess sem þegar hefur komið fram, má álykta að ofangreindar 

skoðanir skattyfirvalda um að skattaðili geti ekki eignast ríkari rétt af ákvæðum laga en af efni 

tvísköttunarsamninga standist ekki tvíeðliskenningu lands- og þjóðaréttar og almennar reglur 

um rétthæð réttarheimilda. 

5.4 Úrræði til að bæta úr vanköntum á núverandi fyrirkomulagi? 

Þjóðaréttur sætir sífelldum breytingum og er réttarsviðið í stöðugri þróun, sérstaklega í 

Evrópu með tilliti til þeirra reglna sem Evrópusambandið setur og í samhengi við samstarf 

EFTA-ríkjanna innbyrðis og út á við. Ljóst er að nauðsynlegt er að samræma löggjöf í 

veigamiklum atriðum og er það einkum gert með þjóðréttarsamningnum líkt og 

tvísköttunarsamningum á sviði alþjóðlegs skattaréttar. Er slík samræming forsenda þess að 

tryggð sé réttarstaða skattaðila og að tvísköttunarsamningum sé hægt að beita með líkum 

hætti milli ríkja. Því er nauðsynlegt að þau réttindi sem veitt eru skattaðilum, og þau úrræði 

sem tvísköttunarsamningar veita, séu skýr og aðgengileg skattaðilum.
214

 

Ljóst er að núverandi fyrirkomulag stenst ekki þær kröfur, en með því að veita ekki 

tvísköttunarsamningum stöðu laga er þeim réttindum skipað á lægra plan en landslögum þó 

svo að skýra beri ákvæði laga til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar. Mikilvægari 

má þó telja það skilyrði íslenskrar stjórnskipunar að skattamálum skuli skipað með lögum og 

að stjórnvöldum verði ekki veitt ákvörðunarvald um breytingu, álagningu né niðurfellingu 

skatta. En hvernig er best að bæta úr ofangreindum vanköntum?  
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Garðar Valdimarsson ritaði eftirfarandi í grein sinni „Nýr norðurlandasamningur um 

tvísköttun“: 

Dönsk heimildarlög frá 1953 heimiluðu ríkisstjórn Danmerkur að gera skattasamninga við 

önnur ríki án þess að leggja þá sérstaklega fyrir danska þjóðþingið. Tvísköttunarsamningar sem 

gerðir voru í samræmi við þessi lög voru án frekari aðgerða taldir verða hluti af dönskum rétti. 

Telja verður að svipað gildi hér á landi enda séu samningarnir birtir með lögformlegum hætti, 

og að heimildir 1. mgr. 117. gr. tskl [eldri lögum um tekjuskatt] og 1. mgr. 34. gr. útsvl. feli í sér 

fyrirfram samþykki Alþingis og heimild fyrir ríkisstjórnina til tvísköttunarsamninga.[innskot 

höf.]
215

 

Ekki er hægt að fallast á röksemdir Garðars, eins og þegar hefur komið fram, en heimild 

ríkisstjórnarinnar tekur berum orðum eingöngu til þess að gera samninga en öndverða túlkun 

er að finna í ummælum dómara í tíðnefndum Hérd. Rvk. 16. febrúar 2007 (E-3994/2006):   

Hvergi í umræddum lagaákvæðum er tvísköttunarsamningum veitt sjálfkrafa gildi eða veitt 

einhvers konar bein réttarverkan. 

Breytir það engu að tvísköttunarsamningar séu birtir með lögformlegum hætti, líkt og 

Garðar heldur fram, en slík birting veitir þeim ekki stöðu almennra laga. Einnig höfðu 

umrædd dönsk heimildarlög verið afnumin á þeim tíma er ofangreind tímaritsgrein er birt og 

eins og þegar hefur verið nefnt var tilgangur danska þjóðþingsins að afnema þá heimild 

ríkisstjórnar enda væri það þingsins að breyta skattalögum. Er því ómögulegt að fallast á þá 

skoðun Garðars. En væri mögulegt að lögfesta sambærileg heimildarlög til handa 

ríkisstjórninni sem myndu lögfesta tvísköttunarsamninga á Íslandi án frekari aðgerða? Slík 

heimild myndi, líkt og fyrr hefur verið nefnt, stangast á við reglur stjórnarskrárinnar um bann 

við framsali skattlagningarvalds og því ekki standast stjórnarskrá. Slík leið væri því eingöngu 

skammgóður vermir en e.t.v. væri hægt að veita þjóðréttarsamningum, eða þá sérstaklega 

tvísköttunarsamningum, lagagildi í eitt skipti fyrir öll með stjórnarskrárbreytingu þess efnis? 

Ef farin væri sú leið myndu dómstólar meta að hvaða marki ákvæði hvers þjóðréttarsamnings 

veittu bein réttaráhrif.
216

 Ólíklegt er að slíkt fyrirkomulag stæðist með vísan til 2. gr. stjskr. og 

þeirrar umfjöllunar sem þegar hefur komið fram um heimildir til framsals lagasetningarvalds. 

Myndi það enda eflaust þykja of almenn heimild þar sem hlutverk löggjafans er að setja 

almennar réttarreglur, sem bæði framkvæmdavaldshafar og dómstólar eru bundnir af í störfum 

sínum, enda séu þau ekki að efni andstæð stjórnarskrá. Þó ekki sé að finna nema að hluta í 

stjórnarskrá reglur eða viðmiðanir um hvað telst til starfa löggjafans, felst þó í starfi hans að 

setja lög í samræmi við reglur hennar og segir m.a. í 44. gr. hennar að „Ekkert lagafrumvarp 
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má samþykkja fyrr en það hefur verið rætt við þrjár umræður á Alþingi“. Er því hæpið að slík 

almenn heimild myndi standast þær kröfur sem stjórnarskráin gerir til löggjafans. 

Þegar tekið er mið af íslenskri réttarskipan og tvíeðli lands- og þjóðaréttar væri nærtækast 

að lögtaka tvísköttunarsamninga í anda þess fyrirkomulags sem nú er viðhaft í Danmörku. 

Engin ákvæði eru í stjórnarskrá sem myndu banna slíka aðferð, enda eru þess nú fjölmörg 

dæmi að þeirri aðferð sé beitt.
217

 Má nefna sem dæmi Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög 

nr. 62/1994, EES-samninginn sbr. lög nr. 2/1993 og Lúganósamninginn sbr. lög nr. 7/2011. 

Hægt er að beita tveimur aðferðum við lögfestingu þjóðréttarsamnings, þ.e. annað hvort með 

lögfestingu hans eða aðlögun. 

Stundum getur verið spurning um á hvern hátt skuli lögtaka þjóðréttarsamning, þe. hvort lögtaka 

eigi hann í heild sinni, eða hvort gerð skuli gangskör að því að færa reglur hans inn í viðeigandi 

lög. Hér skal engin afstaða tekin til þessa atriðis, en bent á að hvor aðferð um sig hefur vissa 

kosti og vissa galla. Bent skal þó á að sú aðferð að lögtaka viðkomandi þjóðréttarsamning í 

heild sinni tryggir betur að viðkomandi þjóðréttarsamningi verði í raun fullnægt. Ástæðan er sú 

að við umbreytingu að hluta til verður ávallt álitaefni hvaða atriði samningsins skuli lögtekin og 

hver ekki.
218

 

En þó að tvísköttunarsamningur yrði leiddur í lög í heild sinni gæti komið upp sú aðstaða 

að síðari löggjöf yrði talin andstæð ákvæðum samningsins og víkja þannig ákvæðum hans til 

hliðar. Að vísu myndi líkindaregla þjóðaréttar gilda fullum fetum og ákvæði yngri laga yrði 

túlkað í samræmi við ákvæði samningsins að því leyti sem slíkt væri mögulegt auk þeirrar 

sérreglu að ákvæði sérlaga skuli víkja ákvæðum almennra laga til hliðar (lex specialis).
219

 

Fyrir þær breytingar sem gerðar voru á dönskum lögum, með lögum nr. 945/1994, sem sett 

voru til breytingar á fyrirfram samþykki danska löggjafarþingsins í eldri lögum nr. 74/1953, 

fengu tvísköttunarsamningar ekki stöðu sérlaga og þ.a.l. vék ósamrýmanlegt ákvæði 

tvísköttunarsamnings fyrir yngri landslögum. Hins vegar var það á verksviði framkvæmda- og 

dómsvaldsins að reyna eftir besta megni að samræma ákvæði lands- og þjóðaréttar. Eftir 

breytingarnar með lögum nr. 945/1994 er réttarstaðan sú að þeir tvísköttunarsamningar sem 

Danmörk gerir ganga framar fyrri löggjöf, en víkja fyrir ósamrýmanlegri yngri löggjöf.
220

 

Enda er ekki hægt að binda fyrir hendur löggjafans með almennum lögum. 

Með tilliti til alls framangreinds verður að telja að lögfesting tvísköttunarsamninga sé 

skynsamlegasti kosturinn og yrði verulega til bóta. Myndi slíkt gera réttarstöðuna ljósari og 

tryggja skattaðilum þann rétt sem tvísköttunarsamningar veita, þó þegar sé farið með 
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tvísköttunarsamninga sem almenn lög. Helsti kostur þeirrar leiðar myndi vera sá að leiðrétta 

og koma í veg fyrir að tvísköttunarsamningar brjóti bann stjórnarskrárinnar við framsali 

skattlagningarvalds. 

6 Samantekt og lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur staða tvísköttunarsamninga að landsrétti verið rannsökuð með sérstakri 

hliðsjón af þeim lagaáskilnaði sem stjórnarskrá lýðveldisins Íslands setur í skattamálum, og 

banni hennar við framsali skattlagningarvalds. Skýrð var heimild ríkisstjórnarinnar til að gera 

tvísköttunarsamninga við önnur ríki sem og innihald hennar og reynt að komast að því hversu 

víð heimild fælist í 119. gr. laga um tekjuskatt. Í því augnamiði var gerð grein fyrir því hvað 

felst í tvísköttun tekna að þjóðarétti, fyrir stöðu tvísköttunarsamninga sem þjóðréttarsamninga 

og áhrifa þeirra á íslenska réttarskipan og þá sérstaklega beitingu þeirra fyrir íslenskum 

dómstólum og áhrif alþjóðlegra túlkunarreglna á skýringu ákvæða tvísköttunarsamninga. 

Eins og að framan gætir, teljast tvísköttunarsamningar til þjóðréttarsamninga. Um birtingu 

þeirra fer skv. 1. mgr. 4. gr. birtl. og birtast þeir í C-deild Stjórnartíðinda ásamt öðrum 

þjóðréttarsamningum sem Ísland fullgildir. Samkvæmt reglum þjóðaréttarins, teljast 

tvísköttunarsamningar til svonefndra réttarskipandi þjóðréttarsamninga og er þeim, að hluta 

til, ætlað að stofna til réttinda og hafa bein réttaráhrif til handa skattaðilum að landsrétti. Til 

að slík bein réttaráhrif hafi gildi að landsrétti verður að lögfesta samninginn í heild sinni, eða 

þau ákvæði hans er veita slíkan rétt með aðlögun á landsrétti. Er það í samræmi við tvíeðli 

lands- og þjóðaréttar, sem íslenskt réttarkerfi m.a. byggir á. 

Um takmarkanir á samningsgerð við önnur ríki segir í 21. gr. stjskr. og var því 

nauðsynlegt að athuga að hvaða marki samþykkis Alþingis í formi þingsályktunar er krafist. 

Talið hefur verið að ekki sé krafist aðkomu Alþingis til að samþykkja tvísköttunarsamninga 

við önnur ríki, en löng hefð er fyrir þeirri framkvæmd sem engin heimild er þó fyrir að mati 

fræðimanna. Af fyrirliggjandi gögnum var ályktað á þann veg að þróunin hafi verið slík að 

auka ætti aðkomu Alþingis að gerð samninga sem kalla á lagabreytingar, hvort sem það yrði 

gert með þingsályktun eða með lögum. Þar sem tvísköttunarsamningum, sem Ísland er aðili 

að, er ætlað að veita skattaðilum ákveðin réttindi og skyldur var talið að nauðsynlegt sé að 

taka þá upp í landslög svo þeir hafi lagagildi og þannig sé hægt að byggja á efni þeirra fyrir 

dómstólum. Breytir sú niðurstaða því ekki að ríkið er samt sem áður bundið að þjóðarétti frá 

þeim tíma sem samningur er fullgiltur.  
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Nauðsynlega var að bera saman fyrirkomulag tekjuskattslaga við sambærilegar heimildir 

norskra og danskra laga í leit að svari við því hvort að í 119. gr. tsl. fælist fyrirfram samþykki 

Alþingis en með hliðsjón af danskri framkvæmd og orðalagi ákvæðisins var ekki fallist á að 

slíkt samþykki væri til staðar, né að svo almennt framsal lagasetningarvalds myndi standast 

ákvæði stjórnarskrár. 

Í ljósi þess að tvísköttunarsamningar eru ekki lögfestir, þrátt fyrir að fela í sér bein 

réttaráhrif, leiðir það óhjákvæmilega til þess að skera þarf úr um hvort að slíkt fyrirkomulag 

brjóti gegn þeim lagaáskilnaði sem felst í 40. og 1. mgr. 77. gr. stjskr. og banni við framsali 

skattlagningarvalds. Til að svara því voru reglur um framsal lagasetningarvalds raktar. Auk  

þess var dómaframkvæmd fyrir lögfestingu MSE og stjórnskipunarlög nr. 97/1995 borin 

saman við síðari dómaframkvæmd þegar tekist var á um framsal skattlagningarvalds.  

Til að meta þau áhrif sem stjórnskipunarlög nr. 97/1995 höfðu á íslenska 

dómaframkvæmd voru raktar helstu kenningar stjórnskipunarréttar um túlkun 

stjórnarskrárákvæða, þá sérstaklega mannréttindaákvæða. Með vísan til breytinga sem gerðar 

voru á eignarréttarvernd skv. 72. gr. og viðbót þeirri sem bættist við 1. mgr. 77. gr., auk 

athugasemda við frumvarp það sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, var komist að 

þeirri niðurstöðu að markmið breytinganna var að taka af öll tvímæli um framsal 

skattlagningarvalds til stjórnvalda, þ.e. að banna það berum orðum. Hefur það ekki verið talið 

skipta máli að tvísköttunarsamningar séu að jafnaði ívilnandi við það mat. Með vísan til 

dómaframkvæmdar er ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu, en að þær breytingar sem 

skattayfirvöldum er heimilað að gera á skattgreiðslum með heimild í tvísköttunarsamningum 

brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrár um bann við framsali skattlagningarvalds og er slík 

niðurstaða í samræmi við dönsk viðhorf.  

Getur ofangreind niðurstaða þó ekki breytt því að stjórnvöld eru samt sem áður 

skuldbundin að þjóðarétti með því að hafa fullgilt þá tvísköttunarsamninga sem Ísland er aðili 

að, eins og þegar hefur komið fram. Voru því teknar til skoðunar efnis- og formreglur 

Vínarsamningsins um þau tilvik þegar þjóðréttarsamningar geta talist ógildir eða ógildanlegir, 

eða liðið undir lok. 

Þrátt fyrir þá niðurstöðu að tvísköttunarsamningar teljist brjóta í bága við stjórnarskrá 

verður að telja það ólíklegt að slík krafa yrði höfð uppi í dómsmáli, enda er hagsmunum 

skattaðila í flestum tilvikum betur borgið sé tvísköttunarsamningur til staðar. Aðrir en þeir 

sem telja sig hlunnfarna af ákvörðun skattayfirvalda geta ekki haft uppi þá kröfu fyrir 

dómstólum að tvísköttunarsamningur brjóti í bága við framsal skattlagningarvalds, enda þurfa 

hagsmunir að vera nægilega aðgreindir og aðili í nægilega skýrum tengslum við þá að hægt sé 



78 

 

að hafa þá uppi fyrir dómi. Var því gerð grein fyrir þeirri heimild dómstóla til að skera úr um 

stjórnskipulegt gildi laga, og hvort að lög samrýmist stjórnarskrá. 

Í kjölfarið var litið til þeirra heimilda skattayfirvalda til að takmarka tvísköttun tekna 

einhliða, eða í þeim tilvikum þar sem tvísköttunarsamningur er ekki fyrir hendi. Slíka heimild 

er að finna í 5. mgr. 119. gr. tsl. þar sem lýst er heimild ríkisskattstjóra til að beita 

frádráttaraðferðinni með hliðsjón af erlendum skattgreiðslum skattaðila. Hefur þeirri heimild 

margsinnis verið beitt af skattayfirvöldum til að takmarka og koma í veg fyrir tvísköttun tekna 

en ágreiningur hefur verið um hvernig beita beri reglunni. Fordæmi skattayfirvalda og 

dómstóla eru á þann veg að beita skuli venjulegum frádrætti en sumir fræðimenn og 

skattaðilar eru á þeirri skoðun að veita eigi fullan frádrátt, samkvæmt orðanna hljóðan. 

Ákvæðið sjálft ber ekki með sér berum orðum, né er að finna í lögskýringargögnum, 

vísbendingar um hvorri leiðinni beri að fylgja. Þeir sem aðhyllast venjulegan frádrátt 

rökstyðja slíkt með vísan til efnisreglna tvísköttunarsamninga sem Ísland er aðili að, auk þess 

rökstuðnings að heimild 5. mgr. 119. gr. geti ekki veitt skattaðilum betri rétt en þeim sem ber 

að fylgja ákvæðum tvísköttunarsamninga. Slík afstaða er í andstöðu við íslensk sjónarmið um 

rétthæð réttarheimilda og tvíeðli lands- og þjóðaréttar og hafnar höfundur þeirri skýringu m.a. 

með vísan til lögskýringarreglna á sviði skattamála. 

Hvað sem því líður er ekki hægt að komast hjá því að umrædd heimild ríkisskattstjóra 

brýtur í bága við bann stjórnarskrár við framsali skattlagningarvalds, en heimildin heimilar 

ríkisskattstjóra að breyta og afnema skatt sem lagður er á í samræmi við landslög. 

Að lokum var velt upp úrræðum til að bæta úr þeim vanköntum sem eru á núverandi 

framkvæmd og fyrst skoðuð sú leið að lögfesta fyrirfram samþykki Alþingis á þann veg að 

þeir tvísköttunarsamningar sem ríkisstjórnin gerði yrðu sjálfkrafa að landslögum án frekari 

aðgerða. Slíkt framsal yrði þó að teljast of almennt og of vítt og færi að öllum líkindum í bága 

við stjórnarskrá. Slíkt væri í samræmi við eldri danska framkvæmd sem síðan var breytt með 

vísan til þess að nauðsynlegt væri fyrir danska þingið að fjalla um tvísköttunarsamninga áður 

en þeim yrði veitt lagagildi. Næst var rædd sú leið að leggja fram frumvarp til 

stjórnskipunarlaga, sem myndi lögfesta slíka heimild í stjórnarskrá, en slík leið myndi eflaust 

brjóta í bága við þá þrískiptingu ríkisvalds sem kemur fram í 2. gr. hennar og þeirra starfa sem 

löggjafanum er ætlað. Leggur höfundur því til að fylgt verði fordæmi Dana og annarra þjóða á 

þann veg að fjármálaráðherra yrði skylt að leggja hvern tvísköttunarsamning fyrir Alþingi í 

formi frumvarps til laga og þannig myndi hver samningur verða leiddur í landslög. Með þeim 

hætti yrði tryggt að borgurum yrði kleyft að byggja á beinum réttaráhrifum sem þeim er veitt 
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með ákvæðum tvísköttunarsamninga og banni við framsali skattlagningarvalds yrði framfylgt 

af stjórnvöldum. 

Núverandi framkvæmd skattayfirvalda hefur þrátt fyrir ofangreinda vankanta fengið að 

standa óbreytt í áratugi. Má ef til vil rekja slíkt athafnaleysi til þess að ekki er að finna 

stjórnlagadómstól á Íslandi líkt og í sumum ríkjum Evrópu og þannig hafa íslenskir dómstólar 

ekki heimild til að úrskurða um stjórnskipulegt gildi laga að eigin frumkvæði. Því er ólíklegt 

að krafa um ólögmæti tvísköttunarsamnings komi fyrir dómstóla af völdum skattaðila sem 

hefur beinna hagsmuna að gæta, enda myndi það í flestum tilvikum leiða til óhagstæðari 

niðurstöðu fyrir skattaðila ef að tvísköttunarsamningur er ekki fyrir hendi. 

Þá er með sönnu hægt að segja að þau réttindi sem skattaðilum eru tryggð með beinum 

réttaráhrifum í þeim tvísköttunarsamningnum, sem Ísland er aðili að, skorti ekki með hliðsjón 

af lögfestingu MSE og þeirri meginreglu þjóðaréttar að túlka beri landsrétt í samræmi við 

þjóðarétt þegar mögulegt er. Þannig hafa íslenskir skattaðilar ekki orðið af réttindum á 

grundvelli réttarheimildarlegrar stöðu tvísköttunarsamninga, enda er litið á þá sem jafnréttháa 

lögum fyrir skattayfirvöldum. Hvað liggur þá að baki þeirri kröfu að lögfesta beri 

tvísköttunarsamninga? 

Tilgangur laga er m.a. að stuðla að réttaröryggi, þannig eru tilteknar ákvarðanir manna 

felldar undir lagareglur til að stuðla að öruggu samfélagi og þá eru tilteknar ákvarðanir 

stjórnvalda bundnar ströngum böndum til að afleiðingar þeirra megi sjá fyrir. Þannig verður 

jafnrétti tryggt og komið í veg fyrir að ákvarðanir stjórnvalda verði háðar geðþótta. Er það 

m.a. inntak lögmætisreglu stjórnsýsluréttar að stjórnvöldum beri að fara eftir lögum í störfum 

sínum. Er hér rétt að minnast orða umboðsmanns Alþingis úr áliti UA 2. ágúst 2002 

(3195/2001). Þar rakti umboðsmaður þær kröfur sem gera yrði til stjórnvalda þegar 

grundvallarbreytingar væru gerðar á stjórnarskrá og lögum. Með skýrslu nefndar 

fjármálaráðherra um athugun á hvort að ýmis gjöld uppfylltu skilyrði laga í kjölfar breytingar 

á 1. mgr. 77. gr. stjskr., hefði samgönguráðuneytið fengið sérstakt tilefni til þess að huga að 

þeirri gjaldtöku sem framkvæmd var á grundvelli 28. gr. laga nr. 35/1993. Umboðsmaður 

benti á að samgönguráðuneytið hefði lýst því yfir að fyrirhugaðar væru breytingar á ákvæðum 

laga um innheimtu skipagjalds og yrði lagafrumvarp þess efnis væntanlega lagt fram á 

Alþingi haustið 2000. Það hefði hins vegar ekki enn verið lagt fram og því hefði umrætt gjald 

verið innheimt af eigendum skipa í tæp sjö ár þrátt fyrir framangreinda annmarka á 

lagaheimild og reglugerðum. Taldi umboðsmaður það því vera skyldu sína að lögum að vekja 

athygli á þessari aðstöðu og beina þeim tilmælum til samgönguráðuneytisins að það gerði eins 

fljótt og kostur væri fullnægjandi reka að breytingum eða að það tæki afstöðu til þess hvort, 
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og þá með hvaða hætti, umrætt ákvæði fæli í sér heimild til töku þjónustugjalda með 

endurskoðun á ákvæðum reglugerðar um töku skipagjalds. Þá ákvað umboðsmaður, sbr. 11. 

gr. laga nr. 85/1997, að vekja athygli Alþingis á áliti sínu. Tók umboðsmaður fram að þau 

sjónarmið sem hann hefði rakið í álitinu ættu einnig við í öðrum tilvikum þar sem fyrir lægi 

að stjórnvöld hefðu ekki enn gert viðeigandi og eðlilegar ráðstafanir í tilefni af þeirri 

breytingu sem varð á 77. gr. stjórnarskrárinnar og framangreindri skýrslu nefndar 

fjármálaráðherra frá febrúar 1999. Má því gera þær sömu kröfur til fjármálaráðuneytisins að 

það myndi gera viðeigandi ráðstafanir og beina því til löggjafans að gera eðlilegar ráðstafanir 

til að leiðrétta það óheimila skattlagningarvald sem stjórnvöldum er falið með beitingu 119. 

gr. tsl., eftir breytingar þær sem gerðar voru á 77. gr. stjskr. 

Þó er það svo með þetta, eins og með margt í íslenskri stjórnskipan, að ekki er gripið til 

aðgerða í tíma og heldur setið við ranga skipan mála þar til vandamálin láta til sín segja. Slíkt 

getur ekki talist til góðra stjórnsýsluhátta. En hver er ábyrgð löggjafans – ber honum ekki að 

rétta lögin þar sem þess telst þörf? Telja verður að hluti af starfi löggjafans sé að gæta þess að 

samræmi sé á milli stjórnskipunarlaga og almennra laga, en af dómaframkvæmd má sjá 

ítrekuð dæmi þess efnis að löggjafanum er ef til vill ekki alltaf fært að sjá slíkt misræmi. 

Þannig er það dómsvaldsins að dæma um stjórnskipulegt gildi laga og komast að niðurstöðu 

sem löggjafanum ber þá ákveðin skylda til að fylgja. Þar stendur hnífurinn í kúnni en eins og 

áður hefur verið nefnt er ólíklegt að umrætt álitaefni endi fyrir æðsta dómstóli landsins. 

Eitt af hlutverkum dómstóla er eftirlit með því að mannréttindaákvæði séu virt þannig að 

kröfum réttarríkisins sé fullnægt. Koma þar sérstaklega til skoðunar reglur um úrskurðarvald 

dómstóla um valdmörk framkvæmdavaldsins auk endurskoðunarvald dómstóla, eins og farið 

hefur verið yfir í ritgerð þessari. 

Er þá staðan sú að þar til löggjafinn telur ástæðu til að breyta núverandi fyrirkomulagi, 

hvort sem það er að eigin frumkvæði, eftir dómi Hæstaréttar eða að tillögu umboðsmanns 

Alþingis, að fylgja beri settum lögum og þeirri framkvæmd sem er við lýði þó ranga megi 

telja. 
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