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Útdráttur. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, kveður á um að allir eigi að fá úrlausn sinna 

mála ef um ákæru vegna refsiverðrar háttsemi á hendur þeim er að ræða auk þess sem ákvæði 

þess efnis er lögbundið í mannréttindasáttmála Evrópu. Málsmeðferðin skal vera réttlát og 

úrlausn mála á að vera innan hæfilegs tíma. Sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi 

skal vera saklaus uns sekt hans er sönnuð.  

Síðustu ár hafa á Íslandi orðið miklar breytingar á umhverfi rannsókna og saksókna 

skattalaga- og efnahagsbrotamála og ekki liggur ljóst fyrir hvernig þeim málum verður háttað 

í nánustu framtíð. Markmið ritgerðarinnar er að leiða fram hver framkvæmd þessara mála er á 

Íslandi og hvort um réttláta og ásættanlega málsmeðferð og málsmeðferðarhraða er að ræða. 

Með tilliti til þessa er sérstaklega borinn saman ferill rannsókna og saksókna auk 

málsmeðferðartíma embætta skattrannsóknarstjóra ríkisins og sérstaks saksóknara.  

Mörg þessara mála eru afar mikil að umfangi þar sem háar fjárhæðir og um mikið gagnamagn 

getur verið að ræða. Margir geta verið grunaðir um saknæma aðild og gríðarlegur fjöldi vitna 

leiddur til skýrslutöku. Að framangreindu eru mál mismikil að umfangi sem leiða til þess að 

ekki er hægt að framfylgja ásættanlegum málsmeðferðartíma.  

Að lokum eru dregnar fram hugsanlegar leiðir til úrbóta og aukinnar skilvirkni 

skattrannsókna- og efnahagsbrotamála hér á landi með tilliti til hvort rannsóknarferli og 

málsmeðferðartími sé ásættanlegur og réttlátur. 

 

 

 

  



 

 

 

 

    
 

 

Abstract. 

The Constitution of the Republic of Iceland no. 33/1944, provides that everyone shall have 

their cases resolved in the event of a criminal charge against him, and a provision to that 

effect is also contained in the European Convention on Human Rights. The procedure shall be 

fair and the resolution of the case shall take place within a reasonable time limit. A person 

charged with criminal conduct shall be presumed innocent until proven guilty.  

In recent years many changes have occurred in the field of examination and prosecution of tax 

and economic violations and it is unclear how matters will evolve in the near future. The 

object of this thesis is to demonstrate the current practice in Iceland and whether it is fair and 

acceptable and sufficiently fast. With that in mind, specific comparison is made between 

examination procedures and prosecution in addition to the duration of the procedure at the 

Directorate of Tax Investigations and at the office of the Special Prosecutor.  

Many of these cases have a very broad scope where large amounts and many documents are at 

issue. Many can be suspected of criminal participation and number of witnesses examined can 

be very high. The above shows that the cases are of various scope leading to the impossibility 

of maintaining reasonable prompt handling of some cases.  

Finally possible means to fix the problem and to increase efficiency of tax investigations and 

economic crimes are discussed with regard to whether the investigation procedure and the 

duration of the procedure is acceptable and fair. 

  



 

 

 

 

    
 

 

Formáli.  

Viðfangsefni lokaritgerðar þessarar til MA gráðu í skattarétti er á svið skattastjórnsýslu og 

sakamálaréttarfars. Nánar tiltekið fjallar ritgerðin um málsmeðferð skattrannsókna og 

efnahagsbrota. Fjallað er um rannsóknarferli embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins og 

skoðað hvernig máli lýkur hjá embættinu. Rannsóknarferli sérstaks saksóknara er fylgt og 

kannað hverjar lyktir mála eru hjá því embætti. Málsmeðferðinni er fylgt eftir allt til loka 

mála fyrir héraðsdómi. Rannsóknarferlið og málsmeðferðin er skoðuð sérstaklega með réttláta 

málsmeðferð í huga með vísun í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og mannréttindasáttmála 

Evrópu.  

Reglum Hásólans á Bifröst hefur verið fylgt við ritgerðarskrifin. Vönduð vinnubrögð við ritun 

texta hefur verið höfð í fyrirrúmi og mikil áhersla lögð á vandaða meðferð heimilda. Vísað er 

skilmerkilega í höfunda þeirra heimilda sem notaðar hafa verið. 

Höfundur vill sérstaklega þakka leiðbeinanda sínum, Jarþrúði Hönnu Jóhannsdóttur, 

sérfræðingi hjá ríkisskattstjóra, fyrir uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn við vinnslu og 

skrif ritgerðarinnar. Ólafi Þór Hauksyni, Ásmundu B. Baldursdóttur og Helgu Rún 

Hafliðsdóttur eru færðar sérstakar þakkir fyrir þeirra framlag. Öðrum þeim sem aðstoðað hafa 

höfund við yfirlestur og þarfar ábendingar eru færðar sérstakar þakkir.  

Síðast en ekki síst vill höfundur þakka börnum sínum og þeirra mökum fyrir allan stuðninginn 

og yfirlestur. Eiginmaður minn Birgir Pálsson fær sérstakar þakkir fyrir ómetanlega 

hvatningu, þolinmæði og stuðning.  

 

 

 

Ritað í júlí 2013 

 

__________________________________ 

                                                                             Rannveig Margrét Stefánsdóttir 
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1.0 Inngangur 

Er málsmeðferð
1
 skattrannsókna- og efnahagsbrotamála

2
 réttlát og ásættanleg, frá upphafi 

rannsóknar og þar til hugsanlegur dómur fellur í málinu? Hér verður leitast við að svara þeirri 

spurningu. 

Viðfangsefni lokaritgerðar þessarar til MA gráðu í skattarétti er á sviði skattastjórnsýslu og 

skattarefsiréttar/sakamálaréttarfars. Málsmeðferð skattrannsókna- og efnahagsbrota verða 

skoðuð og sérstaklega verður litið til réttlátrar málsmeðferðar og réttláts málsmeðferðarhraða. 

Höfundur mun kanna og leiða fram rannsóknarferil máls frá því að grunur vaknar um 

hugsanlegt skattalagabrot.  

Einnig mun höfundur sýna fram á lyktir mála hjá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins og 

embættis sérstaks saksóknara. Að lokum verður dregin fram hvernig máli lýkur svo fyrir 

dómstólum með tilliti til hversu réttlát málsmeðferð er.  

Réttur manna til réttlátra úrlausna mála sinna á réttlátum málsmeðferðartíma er bundinn í 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
3
, auk þess sem ákvæði þess efnis er lögbundið í 

mannréttindasáttmála Evrópu,
4
 sem inniheldur einnig rétt manns til að leggja mál undir 

dómstóla og fá þar réttlátra úrlausn sinna mála.  

Höfundur leitast við að kanna hvort skattaðili sem sætir opinberri málsrannsókn þurfi að sæta 

margar skýrslutökur um sama mál og hvort upplýsingar er liggja fyrir vegna skýrslutöku á 

rannsóknarstigi gildi sem frumgögn við rannsókn á stigum skattarefsiréttar. 

Einnig verður leitast við að skoða hvort skilsmunur er á málsmeðferð rannsókna á 

skattrannsóknarstigi annars vegar og rannsókna efnahagsbrotamála hins vegar.  

 

 

                                                           
1
 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 198 og 281. Orðskýring: „Málsmeðferð hröð/réttlát: Meðferð 

máls skuli hraðað eins og kostur er. Formleg málsmeðferð, dóms- eða stjórnsýslumáls, frá upphafi máls til 

málalykta. Í sakamálaréttarfari gildir reglan bæði fyrir og eftir og eftir útgáfu ákæru. Réttlát málsmeðferð, 

meðferð máls sem fullnægir kröfum sem gerðar eru í 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og 6. gr. 

mannréttindsáttmála Evrópu. Aðilar máls skulu njóta jafnræðis fyrir dómi.“ 
2
 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 88. Orðskýring: „Háttsemi sem refsiverð, í hagnaðarskyni á 

kerfisbunið og reglulega í löglegri atvinnustarfsemi einstaklings eða lögaðila.“ 
3
 Hér eftir verður notuð skammstöfunin stjskr., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði laga nr. 

133/1944 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Í almennri umfjöllun verður talað um stjórnarskrána. 
4
 Hér eftir verður notuð skammstöfunin MSE., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði 

mannréttindasáttmála Evrópu. Í almennri umfjöllun verður talað um mannréttindasáttmálann. 
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Með því að kanna þetta tvennt ætti að koma í ljós hvort um réttláta og skilvirka málsmeðferð 

er að ræða og hvort réttarstaða hins grunaða sé tryggð með ásættanlegum hætti hvað varðar 

málsmeðferð og málsmeðferðarhraða. 

Með tilliti til þessa er heiti lokaritgerðarinnar:  

Málsmeðferð skattrannsókna- og efnahagsbrotamála 

Réttvísin ~ Mannréttindasáttmáli ~ Stjórnarskrá 

Velt verður fram hvort málsmeðferð og málsmeðferðarhraði sé ásættanlegur fyrir þann er 

rannsókn sætir með tilliti til gildandi lagaákvæða er málið varðar.  

Með tilliti til framangreinds verður sýnt fram á hver hugsanleg sektarmeðferð er annars vegar 

og refsing hins vegar sem getur leitt til opinberrar málssóknar og ákæru. Leitast verður við að 

leiða í ljós hver mörkin eru á rannsóknarstiginu sem leiða til opinberrar rannsóknar. Til 

rökstuðnings verða skoðaðir fjölmargir dómar sem fallið hafa í Hæstarétti Íslands og dómar 

héraðsdómstóla.  

Við vinnslu ritgerðarinnar var stuðst við lögfræðilega aðferðafræði. Höfundur einskorðaði sig 

við skattastjórnsýslu Íslands. Ekki var farið í að kanna hvernig slík mál eru í nágrannalöndum. 

Þá lagði höfundur áherslu á að afla heimilda úr lögum, reglugerðum og fræðiritum auk 

annarra rita er umfjöllunarefnið varðar. Einnig var leitað fanga og stuðst við rafrænar 

heimildir hjá þeim embættum er við eiga samkvæmt efni ritgerðarinnar. Höfundur mun leitast 

við að hafa fræðilega nálgun á alla umfjöllun og gera greinagóð skil á þeim réttarsviðum sem 

ritgerðin nær til, á þann hátt að ritgerðin verði skilmerkileg og gagnleg aflestrar.  

Í fyrstu verður fjallað í örstuttu máli um starfsemi og hlutverk þeirra embætta á sviði eftirlits 

ríkisskattstjóra, skattrannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins, hlutverk yfirskattanefndar og 

hugsanlegrar ákæru og saksóknar sérstaks saksóknara. Farið verður nánar í rannsóknarferli 

embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins og skoðað hvernig máli lýkur hjá embættinu. 

Rannsóknarferli sérstaks saksóknara verður fylgt og kannað hverjar verða lyktir máls hjá því 

embætti.  

Einnig mun ferill rannsóknar máls verða skoðaður hjá þessum tveimur embættum, 

skattrannsóknarstjóra ríkisins og sérstökum saksóknara, með samanburð málsmeðferðar frá 

upphafi til lykta máls.  
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Síðast en ekki síst verða tekin saman meginatriði réttlátrar málsmeðferðar skattrannsókna og 

efnahagsbrotamála og leitt fram hver réttur manns er til réttlátrar málsmeðferðar og rétt hvers 

manns til réttláts málsmeðferðarhraða.  

Málsmeðferð fyrir dómi og réttur hvers manns til að bera mál sitt undir dómstóla er 

lögbundinn, og mun höfundur leitast við að leiða í ljós, í loka kafla ritgerðarinnar hverjar 

viðmiðunarreglur héraðsdómstóla eru um málsmeðferðartíma.  

Við vinnslu niðurstaðna notaðist höfundur við þá aðferð að skilgreina rannsóknarefnið með 

gagnrýnum hætti, vinna úr gögnum og komast að niðurstöðu, sem settar eru fram í 

niðurstöðukafla ásamt tillögum að hugsanlegum úrbótum í skattastjórnsýslu Íslands.  
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2.0  Hlutverk stofnana á sviði skattamála og skattarefsiréttar 

2.1 Ríkisskattstjóri 

Ríkisskattstjóri hefur með höndum álagningu opinberra gjalda samkvæmt ákvæðum laga nr. 

90/2003, um tekjuskatt
5
 auk annarra skattalaga sem embættinu er falin framkvæmd á sbr. 1. 

mgr. 101. gr. tsl. Ríkisskattstjóri setur framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og 

verklagsreglum hvað álagningu opinberra gjalda varðar. Embættið birtir reglur og ákvarðanir 

sem hefur þýðingu fyrir skattaðila og eftir atvikum, hefur embættið gefið þessar reglur út. 

Ríkisskattstjóri hefur yfirstjórn skatteftirlits landsins alls samkvæmt tekjuskattslögum og 

öðrum lögum er varða skatta og gjöld, sem embættinu er falin framkvæmd á skv. 102. gr. tsl.  

Í reglugerð nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna
6
 eru settar ítarlegri 

reglur um skatteftirlit. Þar segir að skatteftirlit í skilningi reglugerðarinnar taki til hvers konar 

könnunar á réttmæti skattskila, frádráttarliða, innskatts og endurgreiðslukrafna auk eftirlits 

með tekjuskráningu og launabókhaldi. Einnig kannar embættið skil á staðgreiðslu, 

virðisaukaskatti og öðrum gjöldum til ríkisins sbr. 2. mgr. 2. gr. Rg.fss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Hér eftir verður notuð skammstöfunin tsl., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði laga nr. 90/2003 

um tekjuskatt, með áorðnum breytingum. Í almennri umfjöllun verður talað um tekjuskattslög. 
6
 Hér eftir verður notuð skammstöfunin Rg.fss., þegar vísað verður í ákveðnar greinar reglugerðar nr. 373/2001 

um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna, sbr. reglugeð nr. 334/2006. Í almennri umfjöllun verður talað 

um Rg.fss. 
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2.2  Skattrannsóknarstjóri ríkisins 

Rannsóknir skattrannsóknarstjóra ríkisins fara eftir ákvæðum tekjuskattslaga og annarra laga 

er varða skatta og gjöld sem lögð eru á af ríkisskattstjóra, eða honum falin framkvæmd á. 

Skattar og gjöld álögð af öðrum en ríkisskattstjóra falla ekki undir verksvið 

skattrannsóknarstjóra ríkisins.
7
 Markmið rannsóknar hjá embættinu er tvíþætt, annars vegar að 

niðurstöður hennar verði grundvöllur að álagningu skatta og hins vegar að niðurstöður hennar 

verði grundvöllur refsimeðferðar.
8
 

Í erindisbréfi fyrir skattrannsóknarstjóra ríkisins skv. 1. mgr. 38. gr. laga nr. 70/1996 um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kemur meðal annars fram: 

 Skattrannsóknarstjóra ber að rannsaka og upplýsa skattsvik
9
 og önnur skattalagabrot

10
 

með það að markmiði að draga úr skattsvikum auk þess að upplýsa um ýmis formbrot. 

 Að koma fram af hálfu hins opinbera, fyrir yfirskattanefnd við meðferð sektarmála. 

 Annast undirbúning refsimeðferðar í alvarlegri skattsvikamálum með vísun til 

opinberrar rannsóknar.
11

 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins getur að eigin frumkvæði rannsakað mál er varða hugsanleg 

skattalagabrot og mál er berast til skattrannsóknarstjóra ríkisins með kæru sbr. 1. mgr. 103. gr. 

tsl., auk þess sem embættið rannsakar hugsanleg brot á lögum nr. 145/1994 um bókhald
12

 og 

lögum nr. 3/2006 um ársreikninga, sbr. 6. tl. 96. gr. tsl., sem er í samhljómi við ákvæði 3. 

mgr. 1. gr. Rg.fss. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.). Skattrannsóknarstjóra ríkisins. Hlutverk.  

8
 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.). Um refsimeðferð mála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. 

9
 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 392. Orðskýring: Sá sem af ásetningi eða stórkostlegu 

hirðuleysi gefur upp rangar eða villandi upplýsingar varðandi skattákvarðanir. Sá sem vanrækir að veita 

upplýsingar sem kunna að hafa þýðingu varðandi skattákvarðanir. Skattsvik er refsivert brot. 
10

 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 390. Orðskýring: Brot gegn ákvæðum skattalaga. 
11

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.). Erindisbréf.  
12

 Hér eftir verður notuð skammstöfunin bókl., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði laga nr. 

145/1994 um bókhald. Í almennri umfjöllun verður talað um bókhaldslög. 
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Skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur þrjá kosti til að hlutast til um refsimeðferð sbr. 

erindisbréf, skv. 1. mgr. 38. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
13

  

Fyrir það fyrsta er um að ræða sektarboð, að refsimeðferð máls ljúki með sektargerð 

embættisins, í öðru lagi með sektarkröfu hjá yfirskattanefnd. Í þriðja lagi að máli verði vísað 

til frekari rannsóknar lögreglu, til opinberrar rannsóknar, hugsanlegrar ákæru og saksóknar hjá 

embætti sérstaks saksóknara.  

Markmið embættis skattrannsóknastjóra ríkisins er að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að 

geta upplýst málsatvik, til að kanna hvort skattskil hafi verið ranglega færð eða byggð á 

vafasömum eða hæpnum forsendum.  

Skattrannsóknarstjóra ríkisins skal gæta í sínum rannsóknaraðgerðum að ákvæðum laga nr. 

88/2008, um meðferð sakamála.
14

 Sérstaklega skal gæta ákvæða sakamálalaga er varða 

réttarstöðu grunaðs manns á rannsóknarstigi sbr. 7. mgr. 103. gr. tsl., og er rannsóknin ígildi 

lögreglurannsókna á sviði skattamála.
15

 

Niðurstaða skattrannsóknarstjóra ríkisins er notuð til grundvallar endurákvörðunar skatta og 

gjalda. Við lok rannsóknar leggur skattrannsóknarstjóri ríkisins fram rannsóknarskýrslu um 

niðurstöðu rannsóknarinnar. Rannsóknarskýrslan er send viðkomandi skattaðilum og þeim 

gefinn kostur á að tjá sig og koma sínum sjónarmiðum á framfæri áður en ákvörðun er tekin 

um refsimeðferð. Réttur hvers manns er að bera lokaákvörðun innan stjórnsýslunnar undir 

dómstóla ef hann er ósáttur við málsmeðferðina. Dómstólar úrskurða hvort stjórnsýslan hafi 

gætt að og viðhaldið réttum reglum um réttláta málsmeðferð og lögmætum sjónarmiðum sem 

liggja að ákvörðuninni.
16

  

 

 

 

 

                                                           
13

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.). Skattrannsóknarstjóra ríkisins. Hlutverk.  
14

 Hér eftir verður notuð skammstöfunin sml., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði laga nr. 88/2008, 

um meðferð sakamála, með áorðnum breytingum. Í almennri umfjöllun verður talað um sakamálalögin. 
15

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.). Rannsókn.  
16

 Þskj. 389, 297. mál. 118. löggjafarþing.  
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2.3 Yfirskattanefnd 

Yfirskattanefnd starfar eftir lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd
17

 og innihalda lögin 

mikilvægar málsmeðferðarreglur
18

 fyrir nefndina sem er æðsti úrskurðaraðili á stjórnsýslustigi 

skattamála og er lögsaga nefndarinnar allt landið sbr. 4. gr. laganna. Yfirskattanefnd er óháð 

skattyfirvöldum og fjármála- og efnahagsráðherra hvað störf nefndarinnar varðar, eins og 

kemur fram í skilgreiningu um hlutverk yfirskattanefndar á heimasíðu stofnunarinnar.
19

 

Skattaðilum og sveitarfélögum er heimilt að skjóta til yfirskattanefndar kæruúrskurðum 

ríkisskattstjóra sbr. 1. mgr. 3. mgr. ysknl. Gangvart yfirskattanefnd kemur ríkisskattstjóri fram 

fyrir nefndina, fyrir hönd gjaldkrefjanda. En hvað ákvörðun sekta varðar, kemur 

skattrannsóknarstjóri ríkisins fram fyrir yfirskattanefnd, sem kröfuaðili sbr. 3. mgr. 3. gr. 

ysknl. Miðað við framangreint er viðamikill þáttur yfirskattanefndar, úrskurðir í sektarmálum 

þeim sem skattrannsóknarstjóri ríkisins vísar til yfirskattanefndarinnar. 

Ákvörðun yfirskattanefndar er ekki hægt að skjóta til annars stjórnvalds sbr. 15. gr. laga um 

yfirskattanefnd með áorðunum breytingum, þar sem að úrskurðir nefndarinnar eru 

fullnaðarúrskurðir um ágreining skattfjárhæðar. Ef skattagreiðandi er ósáttur við úrskurð 

nefndarinnar, hvað varðar skattskyldu og skattstofn, er málsskotsréttur hans að bera málið 

undir dómstóla nefndarinnar sbr. 15. gr. ysknl. Við lok málsmeðferðar segir í 8. gr. ysknl., að 

yfirskattanefnd skuli úrskurða í kærumálum eins fljótt og auðið er eða eigi síðar en sex 

mánuðum eftir að tilætluð gögn hafa borist til nefndarinnar.  

  

 

 

 

 

                                                           
17

 Hér eftir verður notuð skammstöfunin ysknl., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði laga nr. 

30/1992 um yfirskattanefnd, með áorðnum breytingum. Í almennri umfjöllun verður talað um lög um 

yfirskattanefnd. 
18

 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 281. Orðskýring: Reglur er kveða á um hvernig málsmeðferð 

skuli háttað, bæði fyrir dómstólum og stjórnvöldum. 
19

 Yfirskattanefnd. (e.d.). Hlutverk yfirskattanefndar.  
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2.4  Sérstakur saksóknari 

Embætti sérstaks saksóknara hóf starfsemi sína í lok árs 2008, með lögum sem tóku gildi þann 12. 

desember sama ár, nr. 135/2008, um sérstakan saksóknara.20 Embættið hefur með höndum 

ákæruvald í brotaflokkum er varða efnahags-, auðgunar- og skattabrot og rannsókn þeirra brota.21  

Starfsemi embættis sérstaks saksóknara fer að auki að ákvæðum lögreglulaga og sakamálalaga, 

sbr. 6. gr. lss., en þar segir: „Um starfsemi embættisins gilda að öðru leyti ákvæði lögreglulaga og 

laga um meðferð sakamála að því leyti sem lög þessi kveða ekki á um annað.“ 

 Í frumvarpi að framangreindum lögum sem lagt var fram að tilstuðlan þáverandi 

dómsmálaráðherra, Birni Bjarnasyni, var lagt til að sett yrði á stofn embætti sérstaks saksóknara 

með það að markmiði að: „...annast rannsókn á grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og í 

tengslum við hinar sérstöku og mjög óvenjulegu aðstæður á fjármálamarkaði og eftir atvikum 

fylgja henni eftir með útgáfu ákæru og saksókn...“22 Í athugasemdum við frumvarpið var vísað í 

ræðu dómsmálaráðherra sem hann flutti í hátíðarsal Háskóla Íslands og segir orðrétt:  

Til réttarvörslukerfisins eru ætíð gerðar miklar kröfur en aldrei meiri en þegar vegið er 

að innviðum þjóðfélaga, eins og hér hefur gerst. Um nokkurt árabil hefur markvisst 

verið reynt að grafa undan trausti í garð þeirra, sem unnið hafa ötullega að rannsókn og 

ákærum vegna efnahagsbrota. Til þessarar hörðu atlögu var stofnað vegna rannsókna 

og ákæru gegn einu af viðskiptaveldum landsins, sem berst nú fyrir lífi sínu. 

Ákæruvald og lögregla hafa að sjálfsögðu staðið þessa hrinu af sér. Þrátt fyrir það má 

ætla, að núverandi stofnanir á sviði rannsóknar og saksóknar og jafnvel dómstólar eigi 

fullt í fangi með mál, sem kunna að spretta af falli bankanna. Fyrir hafa þessar 

stofnanir næg verkefni á sinni könnu, auk þess ráða þær tæplega hvorki yfir nægum 

mannafla né nægilegri sérþekkingu á þeim atriðum, sem hér koma til álita. Rannsókn 

flókinna efnahagsbrota, saksókn og dómsmeðferð er tímafrek og kostnaðarsöm í 

samanburði við önnur sakamál. Alrangt er hins vegar, að slíkar rannsóknir auki aðeins 

kostnað ríkissjóðs. Uppljóstrun skatta- og efnahagsbrota leiðir oft til þess, að 

skatttekjur ríkissjóðs aukast mikið, auk þess sem ólöglegur ávinningur efnahagsbrota 

getur sætt upptöku.Skilvirk og árangursrík rannsókn og dómsmeðferð brota, sem kunna 

að koma í ljós við fall bankanna, ætti að sefa reiði, efla réttlætiskennd og auka trú 

borgaranna á réttarríkið auk þess að gegna varnaðar- og uppeldishlutverki til framtíðar. 

Þá er skilvirk og réttlát meðferð slíkra mála til þess fallin að efla lífsnauðsynlegt traust 

umheimsins í garð íslensks fjármálakerfis. 
23

 

                                                           
20

 Hér eftir verður notuð skammstöfunin lss., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði laga nr. 

135/2008 um embætti sérstaks saksóknara. 
21

 Þskj. 312, 141. mál, 136. löggjafarþing. (Rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja.) 
22

 Þskj. 156, 141. mál, 136. löggjafarþing. (Rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja).    

Skáletrun höfundar. 
23

 Þskj. 156, 141. mál, 136. Löggjafarþing. (Rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja).  

Undirstrikun höfundar. 
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Við stofnun embættis sérstaks saksóknara var tekið fram að embættið væri viðbót við 

stofnanir ákæruvaldsins og embættið ætti ekki að hrófla við verkaskiptingu milli 

ákæruvaldsins og lögreglu annars vegar, og annarra eftirlitsstofnanna hins vegar, eins og 

skattrannsóknarstjóra ríkisins og Fjármálaeftirlitsins.
24

  

Embætti sérstaks saksóknara starfar, eins og áður segir, á grundvelli laga nr. 135/2008 um 

embætti sérstaks saksóknara og er hlutverk embættisins að rannsaka grun um refsiverða 

háttsemi sem tengist fjármálafyrirtækjum og starfsemi þeirra, öðrum lögaðilum og 

einstaklingum, með því að fylgja rannsókn eftir með saksókn sbr. 1. mgr. 1. gr. lss.
25

 

Ennfremur skal embættið rannsaka þá sem átt hafa hluti eða farið með atkvæðisrétt í þeim 

fyrirtækjum sem til rannsóknar eru. Embættinu ber að rannsaka refsiverða háttsemi 

stjórnenda, ráðgjafa sem og starfsmanna fjármálafyrirtækja auk annarra sem komið hafa að 

starfsemi fjármálafyrirtækja sem til rannsóknar eru sbr. 1. mgr. 1. gr. lss. Hinn almenni 

borgari getur sent ábendingu til embættis sérstaks saksóknara varðandi grun um refsiverða 

háttsemi.
26

 

Áður en embætti sérstaks saksóknara var stofnað, fór efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra 

með rannsókn á skattalagabrotum og öðrum efnahagsbrotum og fyrir hönd embættisins fór 

saksóknari efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra með ákæruvaldið.
27

  

Efnahagabrotadeild ríkislögreglustjóra hafði fram að þeim tíma rannsakað skatta- og 

efnahagsbrot og saksótt meðal annars auðgunarbrot það er að segja, þau brot sem lúta að 

löggjöf um tekjuöflun ríkisins, verðbréfaviðskipti verðlags- og samkeppnismál, stjórn 

fiskveiða og önnur brot sem teljast til efnahagsbrota.
28

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Þskj. 156, 141. mál, 136. löggjafarþing. (Rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja).  
25

 Þskj. 1171, 511. mál, 138. löggjafarþing. Sérstakur saksóknari. (e.d.). Forsíða. 
26

 Sérstakur saksóknari. (e.d.). Ábending til sérstaks saksóknara.  
27

 Lögregluvefurinn. (e.d.). Fréttir – Skatta- og efnahagsbrotadeild sameinast embætti sérstaks saksóknara.  
28

 Þskj. 1306, 754. mál, 139. löggjafarþing. (Flutningur efnahagsbrotadeildar). 
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Þann 1. september 2011 sameinuðust embætti sérstaks saksóknara og efnahagabrotadeild 

ríkislögreglustjóra með lögum nr. 82/2011, um breytingu á lögum um embætti sérstaks 

saksóknara, nr. 135/2008, með síðari breytingum, skv. breytingatillögu frá allsherjarnefnd 

Alþingis.
29

 Þann sama dag færðist öll starfsemi efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra yfir 

til sérstaks saksóknara, með rannsóknar- og ákæruheimild.
30

  

Eftir sameininguna annast embætti sérstaks saksóknara rannsókn á alvarlegum brotum er 

brjóta í bága við ákvæði almennra hegningalaga. Samkvæmt breytingarlögunum kom skýrt 

fram að sterk rök væru fyrir því að hagkvæmast væri að sameina þessi tvö embætti. Með 

sameiningu þessara tveggja embætta var verið að byggja upp sterkari rannsóknareiningu, 

meðal annars vegna rannsókna er varða skattalagabrot og efnahagsbrot.  

Lagabreytingunum var ekki ætlað að hafa áhrif á starfssvið sérstaks saksóknara eins og það 

var hugsað þegar embættið var stofnað, heldur til að auka hagkvæmni við rannsókn mála hjá 

embættinu eins og kom fram í athugasemdum við lagafrumvarpið.
31

 Ríkissaksóknari getur 

falið öðrum ákæranda, að fara með mál sem fellur undir það embætti sérstaks saksóknara, til 

dæmis þegar rannsókn er þegar hafin í máli sem kann að eiga rætur sínar að rekja til atburða 

sem eiga við 1. gr. lss., en tengist ekki falli fjármálafyrirtækja eða þeirra atburða sem voru 

tilefni lagasetningar nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra 

aðstæðna á fjármálamarkaði og sambærilegum aðstæðum.
32

 

Í stjórnarfrumvarpi dóms- og mannréttindaráðherra frá 31. mars 2010, sem lagt var fyrir 

Alþingi á 138. löggjafarþingi og varð að lögum nr. 52/2010, um breytingu á lögum um 

embætti sérstaks saksóknara og lögum um meðferð sakamála, með síðari breytingum, kom 

nýtt ákvæði inn í lög um sérstakan saksóknara. Í almennum athugasemdum með frumvarpinu 

kemur fram að ríkissaksóknari geti falið sérstökum saksóknara að fara með önnur mál en segir 

til um í 1. gr. lss., „...ef það þykir hagkvæmara....“ 
33

 

 

 

                                                           
29

 Þskj. 1673, 754. mál, 139. löggjafarþing. (Breytingartillaga allsherjarnefndar). 
30

 Lögregluvefurinn. (e.d.). Fréttir – Efnahagsbrotadeild og sérstakur saksóknari sameinast.  
31

 Þskj. 898, 511. mál, 138. löggjafarþing. (Verksvið embættisins). 
32

 Þskj. 80, 80. mál, 136. löggjafarþing. (Breytt staða íslenskra banka). 
33

 Skáletrun höfundar. 
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Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. lss., fer sérstakur saksóknari með stöðu og almennar heimildir 

lögreglustjóra sbr. 7. tl. 9. gr. lögreglulaga, sem fjallar um handhafa lögregluvalds, en þar 

segir: „þeir sem kvaddir eru lögreglu til aðstoðar lögum samkvæmt fara með lögregluvald á 

meðan þeir gegna starfanum.“
34

 Auk þess fer sérstakur saksóknari með stjórn lögreglu sem 

starfa við embætti hans skv. 1. ml. 2. mgr. 2. gr. lss., en þar segir: „Sérstakur saksóknari hefur 

stöðu og almennar heimildir lögreglustjóra samkvæmt lögreglulögum og lögum um meðferð 

sakamála og fer hann með stjórn lögreglu sem starfar við embætti hans.“ 
35

  

Þegar um rannsókn máls er að ræða sem lýtur að ákæruvaldi sérstaks saksóknara, er 

valdheimild hans og staða sú sama og staða lögreglustjóra sbr. 1. og 4. mgr. 24. gr. sml.,
 36

 en 

þar segir í 1. mgr.: „...Lögreglustjórar höfða önnur sakamál en þau sem ríkissaksóknari eða 

héraðssaksóknari höfðar skv. 2. mgr. 21. gr. og 1. og 2. mgr. 23. gr., sbr. þó 3. mgr. þeirrar 

greinar....“
37

 og í 4. mgr. en þar segir:  

Lögreglustjóri sem stýrt hefur rannsókn brots höfðar sakamál vegna þess nema 

ríkissaksóknari eða héraðssaksóknari höfði mál eða annað leiði af reglum um 

varnarþing skv. VI. kafla. Í því tilviki tekur héraðssaksóknari ákvörðun um hvaða 

lögreglustjóri skuli höfða mál eða hvort hann geri það sjálfur. 

Valdheimildin er í samhljómi við 1. mgr. 86. gr. sml., sem tekur á ýmsum 

rannsóknaraðgerðum er segir: „Í þágu rannsóknar leitar lögregla til sérfróðra manna þegar 

þörf er á sérfræðilegri skoðun eða rannsókn til að upplýsa mál, svo sem læknisskoðun, 

efnafræðilegri rannsókn, rithandarrannsókn eða bókhaldsrannsókn.“
38

 

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum um meðferð sakamála var tekið fram í 

athugasemdum um 86. gr. að með „sérfróðum mönnum“
39

 væri átt við þá sem hefðu aflað sér 

sérþekkingar og byggju yfir sérfræðilegri kunnáttu á einhverju sviði til að upplýsa sakamál.
40

  

 

 

                                                           
34

 Skáletrun höfundar. 
35

 Skáletrun höfundar. 
36

 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn. Þvingunarráðstafanir.  Bls. 23. 
37

 Skáletrun höfundar. 
38

 Skáletrun höfundar. 
39

 Skáletrun höfundar. 
40

 Þskj. 252, 233. mál, 135. löggjafarþing. 
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3.0 Málsmeðferð skattrannsóknarstjóra ríkisins - rannsókn 

3.1  Upphaf rannsóknar   

Rannsóknir skattrannsóknarstjóra ríkisins fara að ákvæðum 103. gr. tsl., en innan þeirrar 

greinar, í mgr. 2-7, er kveðið nánar um reglur er varðar hlutverk embættisins sem rakið verður 

síðar. 

Upphaf rannsóknar á skattsvikum eða öðrum refsiverðum brotum hjá embætti 

skattrannsóknarstjóra ríkisins geta verið með eftirfarandi hætti sbr. 1.- 5. tl. 1. mgr. 11. gr. 

Rg.fss.  

 Með tilkynningu frá ríkisskattstjóra. 

 Að eigin frumkvæði skattrannsóknarstjóra ríkisins. 

 Samkvæmt tilvísun frá lögreglu. 

 Samkvæmt kæru, tilkynningu eða ábendingu frá þriðja manni, (utanaðkomandi aðila). 

Eins og talið hefur verið upp hér að ofan og skýrar línur eru dregnar um í framangreindum 

fjórum liðum, getur grunur vaknað hjá embætti ríkisskattstjóra sem sendir tilkynningu þess 

efnis til embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins. Embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins kannar 

hvort tilefni sé til rannsóknar eða annarrar meðhöndlunar skv. 103. gr. tsl., sbr. 94. gr. tsl., 

með vísun í 11. gr. Rg.fss. Málsmeðhöndlunin á einnig við um ábendingu sem berst til 

embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins frá þriðja aðila skv. 5. tl. 1. mgr. 11. gr. Rg.fss. 

Rannsóknarheimildir skattrannsóknarstjóra ríkisins lúta að framtalsskilum og skattskilum allra 

manna og lögaðila sem framtalsskyldir eru, skv. 1. mgr. 13. gr. Rg.fss., á grundvelli 94. gr. 

tsl., hvort heldur framtalsskyldu hafi verið fullnægt eða ekki. Rannsóknarheimild embættisins 

tekur einnig til þeirra sem eiga að standa skil á afdreginni staðgreiðslu skatta, virðisauka- og 

tryggingargjaldsskilum sbr. 2. mgr. 13. gr. Rg.fss. Hvað trúnaðar- og þagnarskyldu varðar, þá 

víkja ákvæði þeirra laga fyrir rannsóknarheimildum skattrannsóknarstjóra ríkisins sbr. 5. mgr. 

94. gr. tsl.  

 

 

 



Málsmeðferð skattrannsókna- og efnahagsbrotamála 
Réttvísin ~ Mannréttindasáttmáli ~ Stjórnarskrá 

 

  

 
14 

 
 

 

Eins og áður hefur verið fjallað um hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins heimild til að rannsaka 

hugsanleg skattalagabrot að eigin frumkvæði samkvæmt ákvæðum 11. gr. Rg.fss., sbr. 

Héraðsdóm Suðurlands frá 2. júlí 2007 í máli nr. S-845/2006, en þar segir: 

„...Skattrannsóknarstjóri ríkisins hóf að eigin frumkvæði rannsókn...“
41

 

Hitt er annað mál ef embættið telur, eftir að hafa rannsakað viðkomandi mál og, komist að 

þeirri niðurstöðu að illframkvæmanlegt sé að rannsaka málið eða þýðingarlaust sökum 

annarra ástæðna, mun skattrannsóknarstjóri ríkisins tilkynna lögregluembætti um þá 

niðurstöðu, sbr. 2. mgr. 11. gr. Rg.fss. Það á einnig við ef viðkomandi mál snúast um 

óverulegar fjárhæðir. 

Afmörkun og skilgreining á þeim atriðum sem skal rannsaka, verða að liggja ljós fyrir í 

upphafi rannsóknar skattalagabrota hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Þetta á auðsjáanlega 

einnig við um rannsóknir skattalagabrota hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Einnig verður 

rannsóknartímabil á uppgjörstímabilum vörsluskatta að vera vel skilgreint, sbr. Hrd. nr. 

77/2010 en þar segir: „...Í skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins..[...]..kemur fram á hvaða 

gögnum rannsóknin er reist..[..]..fyrir þau tímabil, sem um ræðir...“ Liggja skal ljóst fyrir í 

upphafi rannsóknar hverjir það eru, sem boðaðir eru til skýrslutöku sbr. Hrd. nr. 724/2009 en 

þar segir: „...margsinnis boðað fyrirsvarsmann félagsins, ákærða...[...]...til skýrslugjafar...“. 

Formlegt upphaf rannsóknar skal miðast við þann dag sem öll gögn skattaðila hafa verið 

móttekin hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Skattaðila eða fyrirsvarsmanni hans, hafi verið 

kunngjört, að rannsókn sé hafin á framtals- eða skattskilum hans, sem að öllu jöfnu er gert 

bréflega sbr. 1. mgr. 15. gr. Rg.fss. Rita skal ferlið í gerðabók
42

 embættisins sbr. 2. mgr. 15. 

gr. III. kafla Rg.fss., og 40. gr. VII. kafla Rg.fss., á eftirfarandi hátt:
43

 

 Upphafsdag rannsóknar. 

 Öll mál sem tekin eru til rannsóknar hjá embættinu, sem berast frá ríkisskattstjóra. 

 Allar skýrslugjafir sem fram fara hjá embættinu. 

 Ákvarðanir embættisins ásamt rökstuðningi um hvort máli verði vísað til opinberrar 

rannsókna eða sent til sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd. 

                                                           
41

 Skáletrun höfundar. 
42

 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 165. Orðskýring: „Bók þar sem skráðar eru fundargerðir og 

aðgerðir nefnda, sýslumanna, lögbókenda og fleiri stjórnvalda.“ 
43

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.) Málsmeðferð-Rannsókn.  
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Við upphaf rannsóknar er farið fram á afhendingu gagna, bókhaldsgagna fyrirtækja og 

einstaklinga vegna rannsóknar. Skattrannsóknarstjóri ríkisins verður að tryggja málsaðilum 

nauðsynlegan aðgang að bókhaldsgögnum, sem og öðrum gögnum sem eru í vörslu 

embættisins, á meðan rannsókn máls stendur yfir. Að lokinni rannsókn máls er 

rannsóknargögnum skilað til skattaðila, sbr. 1. mgr. 15. gr. Rg.fss.
44

 Samkvæmt 

upplýsingaskyldu tekjuskattslaga er öllum skylt að láta skattayfirvöldum í té allar nauðsynlega 

upplýsingar og öll þau gögn sem yfirvöld fara fram á skv. 94. gr. tsl., er fjallar auk 

upplýsingaskyldu, um eftirlitsheimildir er hljóðar svo:
45

 

Öllum aðilum, bæði framtalsskyldum og öðrum, er skylt að láta skattyfirvöldum í 

té ókeypis og í því formi, sem óskað er, allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn er 

þau beiðast og unnt er að láta þeim í té. Skiptir ekki máli í því sambandi hvort 

upplýsingarnar varða þann aðila sem beiðninni er beint til eða þau skipti annarra 

aðila við hann er hann getur veitt upplýsingar um og varða skattlagningu þeirra 

aðila eða eftirlit með eða rannsókn á henni. Hafi aðili beint eða óbeint minnst 

helming eignarhalds eða er með stjórnunarleg yfirráð í dótturfélagi eða útibúi í 

öðrum ríkjum er honum jafnframt skylt að veita upplýsingar um viðskipti 

dótturfélags eða útibús við aðila skattskylda skv. I. kafla og félög, sjóði og 

stofnanir í lágskattaríkjum sem 1. mgr. 57. gr. a laganna tekur til. Með 

skattyfirvöldum í þessari grein er átt við ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra 

ríkisins. 

Einnig segir í Hrd. nr. 77/2010: 

...þótt ákærði hafi bent á að bókhaldsgögnin væru hjá tilgreindri bókhaldsstofu, 

sem hefði ekki viljað afhenda þau, nema gegn greiðslu ,,á sínum verkþætti..[..]..Það 

firrir hann.. [Skattaðila]
46

..ekki þessari ábyrgð þótt hann hafi falið bókhaldsstofu að 

annast færslu bókhaldsins. Hann getur heldur ekki velt þessum skyldum á 

skattrannsóknarstjóra ríkisins eða aðra rannsóknaraðila...  

 

Með tilliti til þessa verður að gæta að sakarspjöll geta orðið ef skattaðili neitar eða færist 

undan afhendingu gagna sem oftast eru bókhaldsgögn. Eins og áður hefur verið fjallað um þá 

gilda ákvæði 103. gr. tsl., um skattrannsóknarstjóra ríkisins og hvernig skattrannsóknum 

embættisins skuli háttað.  

 

 

                                                           
44

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.) Hlutverk.  
45

 Átt er við skattyfirvöld þ.e. ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra ríkisins. 
46

 Innskot höfundar.  
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Til áherslu er þess getið að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins getur rannsakað að eigin 

frumkvæði
47

 eða eftir kæru, hvert það atriði er varða álagða skatta samkvæmt 

tekjuskattslögum eða aðra skatta og gjöld sem álögð eru af ríkisskattstjóra eða sem 

skattrannsóknarstjóra er falin framkvæmd á, sbr.1. og 2. mgr. 103. gr. tsl. 

Gert er ráð fyrir að skattrannsóknarstjóri ríkisins fá aðstoð lögreglu í þágu rannsóknar, ef 

skattaðili færist undan afhendingu bókhaldsgagna sem óskað hefur verið eftir að hann leggi 

fram og hætta er á sakarspjöllum vegna hugsanlegs undanskots gagna sbr. ákvæði 5. mgr. 

103. gr. tsl., er fjallar eins og áður segir um upplýsingaskyldu og eftirlitsheimildir. 

Skattrannsóknarstjóra ríkisins er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda vinnu á einstökum 

þáttum rannsóknarinnar sbr. 2. mgr. 14. gr. Rg.fss.  

Skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur heimild að leita úrskurðar héraðsdóms í þágu rannsóknar 

máls, um leit og handlagningu gagna á heimilum skv. 2. mgr. 94. gr. tsl. Í 6. mgr. greinarinnar 

segir svo: „Nú verður ágreiningur um skyldu aðila samkvæmt þessari grein og getur 

ríkisskattstjóri eða skattrannsóknarstjóri ríkisins þá leitað um hann úrskurðar héraðsdóms. 

Gegni einhver ekki upplýsingaskyldu sinni má vísa máli til rannsóknar lögreglu.“
48 

Hvað 

ákvæðið varðar hafa nokkuð mörg mál ratað fyrir dómstóla þess eðlis hvort skattaðilum sé 

skylt að veita skattrannsóknarstjóra ríkisins upplýsingar vegnar rannsóknar embættisins á 

hugsanlegum skattalagabrotum.  

Í Hrd. nr. 514/2008 um slíkt atvik segir:  

...Aðilar deila um það hvort 1. mgr. 94. gr. laga nr. 90/2003 veiti sóknaraðila 

heimild til að afla þeirra upplýsinga er hann krefur um. Hæstiréttur hefur beitt 

samhljóða ákvæði laga nr. 75/1981 (nú gildandi lög nr. 90/2003)
49

 í dómi sínum í 

máli nr. 156/1999, sem kveðinn var upp 21. október 1999. Þar lýsir Hæstiréttur 

skyldu til upplýsingagjafar sem víðtækri skyldu...  

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Undirstrikun höfundar. 
48

 Skáletrun höfundar. 
49

 Innskot höfundar. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html#G94
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1981075.html#G
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Þá segir einnig í sama dómi:  

...ákvæði 94. gr. laga nr. 90/2003 fæli í sér skyldu til að veita upplýsingar og telja 

yrði þau sérákvæði gagnvart ákvæðum 58. gr. laga nr. 161/2002 gengju nefnd 

ákvæði 94. gr. þeim framar. Vegna áskilnaðar lögmætisreglunnar um að íþyngjandi 

ákvarðanir stjórnvalda yrðu að byggjast á skýrri lagaheimild réðist skýring á 

valdheimildum...[...]...eingöngu af texta 1. mgr. 94. gr. laga nr. 90/2003 en ekki af 

ákvæði reglugerðar nr. 373/2001...Féllst Hæstiréttur á...[...]...að orðalagið „annarra 

aðila“ í ákvæði 2. málsliðar 1. mgr. 94. gr. laga nr. 90/2003 væri það rúmt að það 

tæki bæði til nafngreindra og ónafngreindra aðila sem upplýsingagjafi hefði átt 

samskipti við og hefðu upplýsingar um... 

Má ætla að enginn vafi leiki á að um víðtæka upplýsingaskyldu sé að ræða og ekki hjá því 

komist að afhenda umbeðin gögn, samanber áðurgreindan dóm, Hrd. nr. 514/2008. 

Á heimasíðu skattrannsóknarstjóra ríkisins er að finna leiðbeiningar,
50

 sem embættið hefur 

gefið út, um það hvernig rannsókn máls skuli háttað
51

 sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993
52

 

sem kölluð eru leiðbeiningarskylda, þar kemur fram að stjórnvald skuli veita nauðsynlega 

aðstoð og leiðbeiningar varðandi þau mál er snerta valdsvið þess, og skyldu stjórnvalda að 

veita hinum almenna borgara almennar leiðbeiningar og aðstoð. 

Í framangreindu leiðbeiningarskjali er þess getið í 8. lið, „Skil á gögnum til skattaðila“, að 

heimilt er að afhenda skattaðila gögn ef þannig stendur á, tímabundið, og skal þess gætt 

tryggilega að gögnin verði ekki fyrir tjóni.
53

 

Skattrannsóknarstjóra ríkisins er skylt að skrá öll mál sem sæta rannsókn hjá embættinu í 

gerðabók sbr. 40. gr. Rg.fss. Mál sem ríkisskattstjóri vísar til skattrannsóknarstjóra ríkisins 

skal rita í þar til gerða gerðabók auk allra skýrslugjafa. Þá skal þar einnig koma fram hvort 

málum verði vísað til opinberrar rannsóknar eða þau send til sektarmeðferðar 

yfirskattanefndar.  

Í riti Páls Hreinssonar, „Stjórnsýslulögin: Skýringarrit.“ er meðal annars fjallað um 

rannsóknarreglu 10. gr. ssl., að mál teljist nægjanlega rannsakað þegar aflað hefur verið allra 

þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar eru til að hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun í 

málinu.  

                                                           
50

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.) Um rannsókn mála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins.  
51

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.). Um rannsókn mála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins.  
52

 Hér eftir verður notuð skammstöfunin ssl., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Í almennri umfjöllun verður talað um stjórnsýslulög. 
53

 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.) Um rannsókn mála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins.  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html#G94
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002161.html#G58
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html#G94
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html#G94
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Því ber stjórnvaldi, skattrannsóknarstjóra ríkisins, að tryggja að mál sé nægjanlega undirbúið 

og rannsakað til efnislegrar réttrar ákvörðunar eins og markmið rannsóknarreglu 10. gr. ssl., 

kveður á um.
54

  

Á þessu er tekið í Hrd. nr. 124/2000 þar sem stefnandi taldi meðal annars að ekki hafi verið 

gætt að ákvæðum stjórnsýslulaga í máli hans og vísaði í rannsóknarreglu 10. gr. ssl., auk 

ákvæða í stjórnarskrána. Í málinu kom fram í bréfi ríkisskattstjóra að málsmeðferð hafi verið í 

samræmi við skattalög og „verið í fullu samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993, sem 

horfa ber á til fyllingar meðferðarreglum skattalaga.“  

Skattrannsóknarstjóra ríkisins ber samkvæmt stjórnsýslurétti og meginreglu stjórnsýsluréttar 

um málshraða, að sjá til þess að hindra óþarfa drátt á afgreiðslu máls. Stjórnvald skal sjá til 

þess að máli skuli lokið eins fljótt og auðið er
55

 sbr. 1. mgr. 9. gr. ssl., er fjallar um málshraða. 

Ákvæðið felur í sér að ákvarðanir skuli taka eins fljótt og auðið er og ekki megi vera óréttlátur 

dráttur á rannsókn og afgreiðslu máls. Ef ekki verður undan því komist að dráttur verði á 

málsmeðferð, vegna óviðráðanegra orsaka, segir í ákvæðinu að ef fyrirsjáanlegt er að mál 

dragist á langinn, er það skylda stjórnvalds að skýra aðila máls frá töfum á afgreiðslu málsins, 

auk þess sem upplýsa skuli um ástæður tafanna og hvenær ákvörðun sé að vænta sbr. 4. mgr. 

9. gr. ssl.
56

 Verði verulegur dráttur máls á rannsóknarstigi, brýtur það í bága við rétt 

einstaklings að fá úrlausn sinna mála með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma eins og 

kveðið er á um í 1. mgr. 70. gr. stjskr. Það er því á ábyrgð ríkisvaldsins að málsrannsókn og 

málsmeðferð sé haldið vel áfram enda hefur ríkið ríka skyldu til að sjá til þess, að 

málsmeðferð allri sé haldið áfram sleitulaust þar til máli er lokið.
57

  

 

 

 

 

                                                           
54

 Páll Hreinsson. (2006). Stjórnsýslulögin: Skýringarrit. Bls. 105. 
55

 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 280. Orðskýring: Meginreglan í stjórnsýslurétti felur í sér að 

stjórnvald skuli gæta þess að draga ekki afgreiðslu máls, að ekki verði óþarfa tafir á meðferð stjórnsýslumála. 

Ljúka skal málum eins fljótt og auðið er.  
56

 Páll Hreinsson. (2006). Stjórnsýslulögin: Skýringarrit. Bls. 100. 
57

 Eiríkur Tómasson. (1999). Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Bls. 127. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html#G


Málsmeðferð skattrannsókna- og efnahagsbrotamála 
Réttvísin ~ Mannréttindasáttmáli ~ Stjórnarskrá 

 

  

 
19 

 
 

 

Hugtakið hröð og réttlát málsmeðferð er afar víðtækt og á við um alla málsmeðferð, einkamál 

jafnt sem opinber mál. Þar sem megin sjónarmiðið er að allir aðilar máls skulu vera jafn 

réttháir í lagalegu tilliti, án nokkurs mismunar. Ákvæði réttlátrar málsmeðferðar 

skattrannsóknarmála og efnahagsbrotamála er að finna í stjórnarskránni og 

mannréttindasáttmála Evrópu auk þess að vera bundið í sakamálalög og almenn 

hegningarlög
58

.  

Ef um opinbert mál er að ræða, sakamál sem skattrannsóknir og efnahagsbrotamál falla undir, 

verður réttur ákvæðisins virkur strax í upphafi máls, það er, við upphaf lögreglurannsóknar. Í 

1. mgr. 70. gr. stjskr., segir: „...Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða 

um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi...“  

Til að tryggja réttláta málsmeðferð, auka skilvirkni, draga úr málalengingum og tryggja rétt 

borgaranna
59

 fyrir réttlátri málsmeðferð, verður málsmeðferð skattrannsókna-, skatteftirlits og 

efnahagsbrota að vera hröð og réttlát með tilliti til þess sjálfsagða réttar hvers manns að 

rannsókn á máli hans verði lokið sem fyrst skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr., ásamt hliðstæðri reglu í 

1. mgr. 6. gr. MSE., eins og áður hefur verið fjallað um. Samkvæmt orðanna hljóðan taka 

ákvæði þessi aðeins til mála sem rakin eru fyrir dómi en dómafordæmi Hæstaréttar hafa skýrt 

þau þannig að þau gilda ekki síður hvað málsmeðferðina sjálfa varðar, á rannsóknarstigi.
60

 

Hugtakið um fljótvirka málsmeðferð sem kom nýtt inn í stjórnarskrána með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr., „Öllum ber réttur til að fá 

úrlausn...[...]...um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma...“
61

 

ákvæði þetta er sambærilegt 1. mgr. 9. gr. ssl., er segir: „...eins fljótt og unnt er...“.
62

 Hugtak 

þetta er sem slíkt teygjanlegt, en meiningin er að málsmeðferð skuli vera eins hröð og hægt er, 

og er regla þessi meginreglan í einkamála- og sakamálaréttarfari.  

 

 

                                                           
58

 Hér eftir verður notuð skammstöfunin hgl., þegar vísað verður í ákveðnar greinar og ákvæði Almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum.  
59

 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1993). Nýjar málameðferðarreglur skattalaga. Bls. 23. 
60

 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn. Þvingunarráðstafanir. Bls. 62-63. 
61

 Þskj. 1, 1. mál, 119. löggjafarþing.  

Skáletrun höfundar. 
62

 Skáletrun höfundar. 
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Dómafordæmi sýna að dómarar finna að því ef málsmeðferðartími dregst á langinn og ávíta 

réttilega ef málshraði hefur virst óeðlilega langur sbr. Hrd. nr. 291/2010 en þar segir: „Þær 

tafir sem urðu á rekstri þessa máls í héraði gengu úr öllu hófi og eru stórlega vítaverðar.“
63

 

Hvað sakamálaréttarfar varðar er þessi regla gildandi bæði fyrir og eftir útgáfu ákæru.
64

  

Með tilliti til þessa er vísað til dóma Hæstaréttar, Hrd. nr. 338/2002, en þar segir:  

...Þá var talið að dráttur á meðferð málsins frá því að rannsókn lögreglu lauk 

endanlega...[...]...hefði verið óhóflegur og ekki skýrður og andstæður 1. mgr. 70. 

gr. stjórnarskrárinnar, sbr. og 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög 

nr. 62/1994 um það efni....  

Einnig er bent á Hæstaréttardóm nr. 112/2003, en þar segir:  

...Var þessi dráttur í andstöðu við 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. 

samnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu...  

Því er mikilvægt að vinna markvisst að málsrannsókn og málsmeðferðin öll gangi hratt fyrir sig má 

leiða að því líkur að til meiri varnaráhrifa refsiákvæða hegningalaga. Hæstiréttur Íslands fann að því 

í máli nr. 74/2012, að verulegur dráttur var talinn hafa orðið á rannsókn málsins, sem hinum 

ákærðu hafi ekki verið sérstakleg kennt um, en þar segir svo: 

„...Verulegur dráttur var talinn hafa orðið á rannsókn málsins, sem ákærðu varð 

ekki sérstaklega um kennt...[...]...Einnig var talið að verulegur dráttur hefði orðið á 

meðferð málsins í héraði, þar sem héraðsdómur var kveðinn upp um þremur árum 

eftir að það var höfðað...[...]...Meðferð máls þessa í héraði, ...[...]...fór gróflega í 

bága við...[...]...ákvæði laga um meðferð sakamála....“ 

Það fer eftir umfangi og öðrum þáttum rannsóknarinnar hversu langan tíma rannsókn stendur 

yfir í hverju máli fyrir sig. Í framkvæmd er því vandrataður meðalvegurinn milli 

málshraðareglu þar sem mál skuli rannsakað „svo fljótt sem unnt er“ og rannsóknarreglur 

stjórnsýslulaga.
65
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 Skáletrun höfundar. 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 131 og 198. Orðskýring: „Sóknarskjal í sakamáli á sama hátt 

og stefna er í einkamáli. Ákæra er gefin út af saksóknara. Það að gefa út ákæru á hendur einhverjum er verið að 

höfða sakamál gegn einhverjum.“ 
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 Páll Hreinsson. (2006). Stjórnsýslulögin: Skýringarrit. Bls. 105 - 113. 
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Umfang máls getur verið mjög mikið og nær ógerningur að loka máli á stuttum tíma sbr. Hrd. 

nr. 74/2012, en þar segir svo:  

...Málið er afar umfangsmikið og gögn þau sem frá skattrannsóknarstjóra fylgdu 

með bréfi embættisins...[...]...til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra munu hafa 

verið í 23 bindum...  

Þó umfang máls sé mikið, má ætla að ekki sé hægt að skýla sér bak við það, málsmeðferð 

verður að vera samkvæmt lögum, í þessu máli var farið að ákvæðum sakamálalaga. Eins og 

fram kom í Hrd. nr. 74/2012 er um margt sérkennilegt hvað málsmeðferð í héraði varðar. 

Héraðsdómara er skylt skv. 1. mgr. 171. gr. sml., að flýta meðferð máls eftir fremsta megni en 

málsgreinin hljóðar svo: „Hraða skal meðferð máls eftir föngum.“
66

 sem er eins og áður segir 

í samhljómi við 1. mgr. 9. gr. ssl. Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta jafnræðis og 

samræmis í lagalegu tilliti við úrlausn mála. 

 Ólöglegt er að mismuna aðilum við úrlausn mála sem byggð er á grundvelli sjónarmiða, 

vegna litarháttar, kynferðis eða trúarskoðana samkvæmt jafnræðisreglu 11. gr. ssl.,
67

 sem 

hefur stoð í stjórnarskrá og MSE. VII. kafla stjórnarskrárinnar, sem oft er kallaður 

mannréttindakaflinn segir í 65. gr. „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda...“
68

 og er ákvæðið í samhljómi við jafnræðisreglu, 11. gr. ssl., en þar segir: 

„Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Óheimilt er 

að mismuna aðilum við úrlausn mála...“.
69

  

Eins og fram hefur komið þá er markmið rannsóknar að afla allra nauðsynlegra gagna er 

málið varðar, svo hægt sé að upplýsa um málsatvik og ákvarða hvort hugsanlega sé um 

rangfærslu að ræða varðandi skattskil. Niðurstaða rannsóknar, leiðir síðan til hvort leggja 

megi þær upplýsingar að grundvelli við endurákvörðun skatta og gjalda og hvort krafist verði 

að skattaðili skuli sæta refsimeðferð og þá einnig með hvaða hætti.
70

 Í ljósi efnistaka 

ritgerðarinnar verður ekki fjallað um endurákvörðun og álagningu ríkisskattstjóra á sköttum 

og gjöldum nema ef eigi verður hjá því komist í beinum tengslum við efnislega umfjöllun.  

 

                                                           
66

 Skáletrun höfundar. 
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 Páll Hreinsson. (2006). Stjórnsýslulögin: Skýringarrit. Bls. 130 - 131. 
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 Skáletrun höfundar. 
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 Skáletrun höfundar. 
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3.2 Gagnaöflun 

Við málsmeðferð rannsóknar er nauðsynlegt að skoða öll gögn viðkomandi skattaðila til 

upplýsinga við rannsókn málsins. Heimildarákvæði skattrannsóknarstjóra ríkisins til 

gagnaöflunar er mjög víðtækt og öllum þeim er framtalsskyldir eru, er skylt að láta af hendi til 

skattyfirvalda allar nauðsynlegar upplýsingar sem óskað er eftir. Þeir sem ekki sæta 

skattrannsókn en hafa að geyma upplýsingar um þriðja aðila skulu veita embættinu þær 

upplýsingar til uppljóstrunar málsins og afhendingar gagna, skv. 1. og 2. mgr. 94. gr. tsl., sem 

einnig á við um rannsókn, sbr. ákvæði 103. gr. tsl. Skattaðili skal afhenda öll gögn í hvaða 

formi sem óskað er og að öllu jöfnu er beiðni um framlagningu gagna vegna rannsóknar máls 

skrifleg eins og áður hefur komið fram.  

Núgildandi ákvæði 7. mgr. 103. gr. tsl., er svo hljóðandi: „Við rannsóknaraðgerðir 

skattrannsóknarstjóra ríkisins skal gætt ákvæða laga um meðferð sakamála eftir því sem við 

getur átt, einkum varðandi réttarstöðu grunaðra manna á rannsóknarstigi.“
71

 Því ber að líta á 

rannsóknaraðgerðir skattrannsóknarstjóra ríkisins hvað þetta varðar sem ígildi 

lögreglurannsóknar.  

Skattaðila er gefin formleg réttarstaða sakbornings og rannsóknaraðgerðir 

skattrannsóknarstjóra ríkisins ígildi lögreglurannsóknar, eins og áður hefur verið getið, sbr. 7. 

mgr. 103. gr. tsl., sbr. nefndarálit, „frá 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefnd“
72

 um 

frumvarp til laga um breytingar í skattamálum sbr. lög nr. 122/1993 en þar segir: 

Í fjórða lagi er kveðið á um að tekinn sé af allur vafi um að skattrannsóknarstjóra 

ríkisins beri í hvívetna að gæta ákvæða laga um meðferð opinberra mála í 

samskiptum sínum við þá aðila sem til rannsóknar eru en þeirri reglu hefur verið 

fylgt í starfi hans hingað til. 

Heimild til húsleitar er rannsóknaraðgerð skattrannsóknarstjóra ríkisins sem er afar 

mikilvægur þáttur gagnaöflunar og er afrit tölvupósta oft á tíðum afar mikilvæg sönnunargögn 

til uppljóstrunar í viðkomandi máli.  
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 Skáletrun höfundar. 
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 Þskj. 405, 251. mál, 117. löggjafarþing.  
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Í framhaldi ber að geta þess að skattrannsóknarstjóri ríkisins sendi fyrirspurn til 

Persónuverndar varðandi rannsóknir embættisins í tengslum við skoðun á tölvupóstum í 

framhaldi af húsleit. Með tilliti til rannsóknaraðgerða embættisins sem er ígildi 

lögreglurannsóknar, er að sá sem rannsókn sætir verði ekki viðstaddur skoðun á tölvupóstum 

hans né verjandi hans eins og ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 837/2006 um rafræna vöktun 

kveður á um. Persónuvernd svaraði erindinu
73

 á þá leið að rannsóknir á sviði skattamála hjá 

embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins, þurfi ekki að lúta ákvæða áðurgreindrar 9. gr. Rg. nr. 

837/2006 er fjallar um tölvupóst og netnotkun.
 74

  

Embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur heimild til að leita liðsinnis lögreglu til að færa 

mann til skýrslugjafar í þágu sakamálarannsóknar, ef skattaðili hefur ekki mætt til 

skýrslugjafar.
75

 Embætti skattrannsóknarstjóra hefur heimild til könnunar á bókhaldi og þeim 

gögnum sem liggja eiga til grundvallar að skattskilum. Gagnaöflun embættisins lýtur einnig 

til heimildar aðgangs að ársreikningum lögaðila sem rannsókn sætir auk þess að fá fullan 

aðgang að öllum þeim gögnum sem þarf til rannsóknar skv. 3. mgr. 13. gr. Rg.fss., með vísun 

í ákvæði 94. gr. tsl.  

Gagnaöflun embættisins tekur einnig til hvort skattaðili hafi staðið skil á vörslusköttun þ.e. 

skattinnheimtum og gjöldum sem honum ber að afhenda með greiðslu til ríkisins, sbr. dóm 

Héraðsdóms Reykjavíkur frá 22. febrúar 2013 í máli nr. S-780/2012, en þar segir: „...og hafa 

eigi staðið ríkissjóði skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var í starfseminni...“  

Með tilliti til hvers máls fyrir sig aflar embættið um hversu háar fjárhæðirnar eru sem 

vangreiðslur eru á, auk þess kannar embættið hvort um of háa endurgreiðslu hefur verið að 

ræða t.d. inneign vegna virðisaukaskatts.  

Slík gögn eiga að liggja ljós fyrir í bókhaldsgögnum ef rétt er með farið og bókað á 

lögbundinn hátt, í samræmi við meginreglur bókhaldslaga nr. 145/1994, sbr. 1. og 2. mgr. 16. 

gr. Rg.fss., með vísun í dóm Héraðsdóms Suðurlands frá 2. júlí 2007 í máli nr. S-845/2006, en 

þar segir: „...Með því að hafa látið undir höfuð leggjast að færa lögboðið bókhald og vanrækt 

að varðveita bókhaldsgögn...“ 
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Var bókhaldsbrot málsins talið varða við „1. og 2. tölulið 1. mgr. 37. gr., sbr. 36. gr. laga nr. 

145/1994 um bókhald, sbr. 1. gr. laga nr. 37/1995 um breytingu á þeim lögum, sbr. 2. mgr. 

262. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995.“
76

 Með því að brjóta gegn 

ákvæðum framangreindra laga gerist sá sekur um bókhaldsbrot og stórkostlegt hirðuleysi skv. 

262. gr. hgl.
77

 

Ef skattrannsóknarstjóri ríkisins telur þörf á, að rannsaka hvort skattaðili sé aðalmaður
78

eða 

hlutdeildarmaður í hinni hugsanlegu refsiverðu háttsemi skal það gert. Ef grunur leikur á að 

um fleiri en einn maður hafi staðið að hinu ætlaða broti, skal það rannsakað með tilliti til 

hvort um samverknað þeirra hafi verið að ræða skv. 4. mgr. 16. gr. Rg. 373/2001.  

Auk framangreindra sönnunargagna er skattrannsóknarstjóra ríkisins heimilt að ljósmynda 

muni og tæki, mannvirki, lóðir og lönd, til sönnunar og nauðsynleg þykja vegna rannsóknar 

og uppljóstrunar viðkomandi máli sbr. 20. og 21. gr. Rg.fss.  

Ef ekki á að rannsaka mál frekar skal afhenda skattaðila öll gögn er embættið hefur lagt hald á 

vegna málsins. Einnig skal afhenda skattaðila þau gögn sem lagt hefur verið hald á og 

rannsókn byggist ekki á og hefur ekki þýðingu til að upplýsa málið sbr. 1. mgr. 19. gr. Rg.fss.  
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 Skáletrun höfundar. 
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 Þskj. 844, 418. mál, 118. löggjafarþing. 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 2. Orðskýring: „Sá sem talinn er bera höfuðábyrgð á 

refsiverðri háttsemi.“ 
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3.3 Saknæmisskilyrði 

Saknæmisskilyrði er skilgreint í grundvallarreglu refsiréttar, 18. gr. hgl, að saknæmi þurfi að 

vera til staðar til að hægt sé að refsa fyrir afbrot. Í skattarefsirétti er oftast lagt að jöfnu 

ásetningur og gáleysi, nema á annan hátt er lagt til í lögum
79

 sbr. 262. gr. hgl.  

Því má segja að einfalt gáleysi valdi ekki refsiábyrgð nema sérstök heimild sé fyrir þeim í 

hgl., sbr. úrskurð yfirskattanefndar nr. 31/2003, þar sem skattrannsóknarstjóri ríkisins fór fram 

á við yfirskattanefnd og nefndin tæki til sektarmeðferðar mál sem þótti brjóta gegn lögum um 

tekjuskatt, virðisaukaskatt og einkahlutafélög en þar segir:  

...Þótt gjaldandi kunni að hafa sýnt af sér nokkurt gáleysi vegna skorts á eftirliti 

með rekstrinum nefnt ár, verður að telja ósannað að hún hafi uppfyllt þær auknu 

gáleysiskröfur sem skattalög gera vegna refsiverðra brota gegn lögunum. Af 

þessum ástæðum þykir ekki rétt að gera gjaldanda, A, sekt í máli þessu... 

 

Háttsemi gjaldanda í máli þessu þótti ekki vera framin af ásetningi eða gáleysi skv. 262. gr. 

hgl., þar sem refsing getur verið allt að sex árum.  

Við mat á saknæmisskilyrðum skal taka tillit til afstöðu skattaðila til ætlaðs brots, kanna hvort 

um skýlaust gáleysi hafi verið að ræða eða ásetning, með tilliti til þess hvort um hugsanlega 

tilraun hafi verið að ræða. Þá ber að líta til þess hvort skattaðili hafi af sjálfsdáðum fallið frá 

tilrauninni sbr. 17. gr. Rg.fss.  

Skattalög hafa mesta þýðingu hvað varðar rannsókn máls um mat á skattsvikum og eiga brot á 

öðrum skattalögum ekki við sbr. greinargerð með frumvarpi til laga nr. 39/1995 

(skattalagabrot), um breytingu á almennum hegningarlögum, þ.e.a.s. breytingarákvæði 262. 

gr. hgl.
80

 Í greinargerðinni með frumvarpinu kemur fram að með breytingunni komi til með að 

vera eðlileg viðurlög við brotum og meðferð bókhaldsbrota og ársreikninga.  
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 Þskj. 480, 318. mál, 118. löggjafarþing. (Skattalagabrot). 
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Í greinargerðinni kemur fram að refsiákvæði greinarinnar mótaðist einnig af hertu 

bókhaldseftirliti auk markvissrar rannsóknar á öllum gögnum sem tilheyra bókhaldi og 

ársreikningum, ekki skiptir þá máli hvort brotið varðar skattsvik, refsiákvæðið á við í þeim 

tilfellum. Auk þess skiptir ekki öllu máli hvort um auðgunarbrot er að ræða eða ekki, 

refsiákvæðið á við í þeim tilfellum.
81

 

Refsiákvæði 262. gr. hgl., á einnig við um þá sem hugsanlega- og af einhverjum ástæðum ætla 

sér að leyna auðgunarbroti annarra, auk eigin auðgunarbrota en með auðgunarbroti er átt við 

brot sem framin eru gegn ákvæðum XXVI. kafla hgl.
82
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 Þskj. 480, 318. mál, 118. löggjafarþing. (Skattalagabrot). 
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 Stjórnartíðindi. (2001). B – deild. (e.d.). Reglugerð nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og 

skattrannsókna. Reglugerð nr. 373/2001, um breytingu á reglugerð um framkvæmd skatteftirlits og 

skattrannsókna. 
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3.4 Tilhögun skýrslutöku 

Skýrsluboðun skattrannsóknarstjóra ríkisins skal ávallt vera skrifleg og skýrslutökur skulu 

vera með formlegum hætti sem að jafnaði eru teknar upp bæði í mynd og hljóði og ber 

skýrslugjafa að gefa réttilega upp nafn, kennitölu, stöðu og heimilisfang. Skýrslugjafar eru 

annað hvort með réttarstöðu grunaðs manns eða boðaðir sem vitni í málinu. Áður en formleg 

skýrslutaka hefst er skýrslugjafa gerð grein fyrir hans réttarstöðu, tilefni skýrslutökunnar og 

þýðingu hennar skv. 2. mgr. 63. gr. sml., sbr. 25. gr. Rg.fss., og skal það sérstaklega vera 

bókað.  

Heimilt er að boða skattaðila munnlega til skýrslutöku og skal gæta þess að nægur tími sé á 

milli boðunar- og skýrslugjafartíma. Þess ber að minnast að erfiðara er að sanna munnlega 

boðun sbr.1. mgr. 23. gr. Rg.fss. 

Við upphaf skýrslutöku skal skýra skýrslugjafa frá rétti hans, það er að honum beri ekki 

skylda til að svara þeim spurningum sem fyrir hann eru lagðar. Ef hann fellst á að gefa skýrslu 

um sakarefnið ber að leggja fyrir hann spurningar sem eru skýrar og ótvíræðar og ber 

skýrslugjafa að skýra rétt frá og draga ekkert undan sem málið kann að varða.  

Nú kýs skýrslugjafi að hafa sér við hlið lögmann eða annan talsmann er talsmanni ekki 

heimilt að leggja skýrslugjafa orð í munn og er skýrslugjafa ekki heimilt að ráðfæra sig við 

sinn talsmann meðan á skýrslugjöf stendur. Trufli talsmaður yfirheyrslurnar eða torveldar, þá 

er skattrannsóknarstjóra ríkisins heimilt að vísa talsmanni brott vegna málsins eða fresta 

skýrslutöku um hæfilegan tíma til að skýrslugjafi geti ráðfært sig við sinn talsmann.  

Ef upp kæmi sú staða að lögmaður eða talsmaður skýrslugjafa væri grunaður um aðild að 

meintu refsibroti, að hann væri hugsanlega vitni í málinu eða hann gæti truflað framgang 

málsrannsóknarinnar, hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins heimild til að víkja honum frá 

skýrslutöku eða meina honum að vera viðstaddur skýrslutöku skattaðila skv. 26. gr. Rg.fss. 

Samfelld skýrslutaka skal eigi standa lengur en 12 klukkustundir á hverjum 24 

klukkustundum skv. 2. mgr. 62. gr. sml. Skýrslugjafi á rétt á því að fá næga næringu og hvíld 

og skal honum veitt hvíld frá yfirheyrslu ef hann óskar þess. Skýrslugjafi getur farið fram á 

hvíld eftir að yfirheyrsla hefur staðið yfir í fjórar klukkustundir og skal hvíldin vara í að 

minnsta kosti eina klukkustund skv. framangreindum ákvæðum sml.  
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Við skýrslutöku hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins eru allar upplýsingar skráðar á þar til gert 

eyðublað skv. 1. mgr. 66. gr. sml., sbr. 1. mgr. 29. gr. Rg.fss., skrá skal eftirtalin atriði:  

1. Dagsetningu og ár, 

2. Hvenær skýrslutaka hefst, 

3. Hvaða starfsmaður skattrannsóknarstjóra ríkisins tekur skýrslu af skýrslugjafa, 

4. Hvar skýrslutaka fer fram, 

5. Fullt nafn skýrslugjafa, kennitölu, heimilisfang og stöðu, 

6. Að skýrslugjafa sé gert kunnugt um tilefi skýrslutökunnar, 

7. Hvaða réttarstöðu skýrslugjafi hefur við skýrslutökuna, 

8. Að skýrslugjafa sé bent á heimild hans til að hafa talsmann við skýrslutökuna. Bóka 

skal hver mætir sem talsmaður með skýrslugjafa við skýrslutökuna. 

Eins og fram kemur hér að ofna, er fyrirfram ákveðið hvernig skýrslutaka skuli fara fram. Ef 

um samprófun
83

 er að ræða, sem er framkvæmd þannig að tekin er skýrsla af tveimur 

mönnum eða fleiri. Þá eru þeir spurðir spurninga um ákveðin atriði sem þeim hefur ekki borið 

saman um sbr. 3. mgr. 62. gr. sml.
84

 Skýrslutakan skal bókuð og aðalatriði skýrslugjafa dregin 

fram í bókuninni þá skal þeim sem skýrsluna taka gefið tækifæri á að koma með athugasemdir 

ef einhverjar eru.  

Spurningum skal gefið ákveðið númer og að skýrslugjöf lokinni skal skýrslugjafa gefið 

tækifæri á að kynna sér bókaðan framburð sinn áður en hann staðfestir með undirskrift sinni, 

að rétt hafi verið eftir honum haft. Skýrslutaki skal einnig undirrita skýrslugjöfina, auk 

undirritunar votta skv. 3. mgr. 66. gr. sml. Tímasetja skal hvenær skýrslutöku lauk skv. 2. - 5. 

mgr. 29. og 30. gr. Rg.fss. Skýrslugjafi á ekki rétt á að fá afrit af skýrslutökunni fyrr en 

málinu er lokið. 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 368. Orðskýring: „Þegar tveir eða fleiri eru kvaddir fyrir dóm 
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er að sanna eitthvað fyrir dómi, að segja satt og rétt frá.“ 
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3.5 Refsiramminn - Sektarákvörðun eða niðurfelling máls  

Þegar máli líkur hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins er farið yfir rannsókn og leitt fram hverjir 

hafi verið skýrslugjafar og hvaða sönnunargögn liggi til grundvallar niðurstöðu 

rannsóknarskýrslunnar. Í rannsóknarskýrslu verður að koma fram hver skattupphæð eða hver 

skattstofn er, sem ekki hefur verið staðið skil á. Einnig, ef um það er að ræða, verður að koma 

fram í skýrslu hvort og þá hvenær gjaldskyldum skatti hafi verið skilað til ríkissjóðs. Þá ber 

að taka fram í skýrslu hvort máli sé lokið af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins og hvaða 

rannsóknarmenn hafi komið að rannsókn skv. 1. og 2. mgr. 31. gr. Rg.fss. 

Taki skattrannsóknarstjóri ríkisins ákvörðun um að senda mál til ríkisskattstjóra til 

endurákvörðunar er skattaðila send tilkynning þess efnis sbr. 33. gr. Rg.fss. Einnig ber 

skattrannsóknarstjóra ríkisins að tilkynna skattaðila að með þessari niðurstöðu sé málinu lokið 

af hálfu skattrannsóknarstjóra ríkisins. Skattaðila skal afhent eintak rannsóknarskýrslu 

skattrannsóknarstjóra ríkisins sem gefur skattaðila rétt til að tjá sig um efni skýrslunnar og 

skal hann fá hæfilegan tíma til andmæla sbr. 32. gr. Rs.fss. Ef skattaðili andmælir skýrslu skal 

það gert skriflega og eiga andmæli að fylgja með skýrslu skattrannsóknarstjóra ríkisins til 

ríkisskattstjóra, ef ákvörðun hefur verið tekin um endurákvörðun sbr. 33. og 34. gr. Rg.fss. 

Það á ekki við ef rannsókn hefur leitt það í ljós, að málið sé þess eðlis, að það verði kært til 

lögreglu áður en rannsókn lýkur eða strax eftir lok rannsóknar skattrannsóknarstjóra ríkisins 

sbr. 3. mgr. 32. gr. Rg.fss. 

Grundvöllur sá sem lagður er til ákvörðunar um hvort mál skuli sæta sektarboði, 

sektarmeðferð af hálfu yfirskattarnefndar eða höfða skuli opinbera rannsókn, skal fara eftir 

ákvæðum 110. gr. tsl., sbr. 2. mgr. 38. gr. Rg.fss. Við sektarákvörðum skal taka mið af því 

hver brotavilji er, eðli brots og umfang, hjá þeim er rannsókn sætir sbr. 2. mgr. 110. gr. tsl. 

Skipulögð og langvarandi brotastarfsemi eða harður brotavilji að mati skattrannsóknarstjóra 

ríkisins, er fullkomin ástæða til að vísa máli til opinberrar rannsóknar hjá lögreglu sbr. 

áðurgreind 2. mgr. 38. gr. Ákvörðun embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins fylgir ekki 

vararefsing sbr. 3. mgr. 110. gr. tsl. Hins vegar ef háttsemi skattaðila er talin varða við 262. 

gr. hgl ber að vísa máli eins fljótt og auðið er til opinberrar rannsóknar sbr. 1. tl. 1. mgr. og 3. 

mgr. 38. gr. Rg.fss.  

 



Málsmeðferð skattrannsókna- og efnahagsbrotamála 
Réttvísin ~ Mannréttindasáttmáli ~ Stjórnarskrá 

 

  

 
30 

 
 

 

Heimilt er að gefa skattaðila kost á að ljúka refsimeðferð máls með því að greiða sekt til 

ríkissjóðs. Miða skal við að rannsókn sé lokið og rannsókn hafi leitt í ljós að brot hafi ótvítætt 

átt sér stað. Ef skattaðili gengst við sektarmeðferð þá verður máli hans ekki skotið til 

rannsóknar lögreglu né til sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd sbr. 2. mgr. 110. gr. tsl., og þar 

af leiðandi verður mál hans ekki fært á sakavottorð. Sektarákvörðun skal vera lokið innan sex 

mánaða frá því máli lauk að öðrum kosti er ekki hægt að ljúka refsimeðferð á þann hátt skv. 2. 

mgr. 110. gr. tsl.  

Ef máli lýkur ekki innan þessa tímaramma tekur skattrannsóknarstjóri ríkisins ákvörðun hvort 

máli verði vísað til sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd eða sæti opinberri rannsókn sbr. 9. og 

10. mgr. 37. gr. - A, Rg.fss., sbr. 36., 37. og 38. gr. reglugerðarinnar. Sektir er varða brot á 

tekjuskattslögum skulu renna í ríkissjóð sbr. 6. mgr. 110. gr. tsl.  

Skattrannsóknarstjóra ríkisins eða löglærðum fulltrúa hans er heimilt að gefa skattaðila kost á 

að ljúka refsimeðferð máls með því að greiða sekt til ríkissjóðs. Miða skal við að rannsókn sé 

lokið og rannsóknin hafi leitt í ljós að brot hafi ótvítætt átt sér stað. Ef skattaðili gengst við 

sektarmeðferð þá verður máli hans ekki skotið til rannsóknar lögreglu né til sektarmeðferðar 

hjá yfirskattanefnd sbr. 2. mgr. 110. gr. tsl., og þar af leiðandi fer mál hans ekki á sakavottorð. 

Þegar ákvörðun er tekin um sektarfjárhæð skal taka tillit til umfang og eðli brota. 

Sektarfjárhæð getur verið frá 100.000 (eitt hundrað þúsund) að 6.000.000 (sex milljónum). 

Sektarákvörðun skal lokið innan sex mánaða frá því að rannsókn máls lauk hjá embættinu sbr. 

2. mgr. 110.gr. tsl., vararefsing fylgir ekki ákvörðun skattrannsóknarstjóra ríkisins Nú telur 

embættið að sektarupphæð skuli nema hærri upphæð en 6.000.000 (sex milljónum), er ekki 

hægt að ljúka refsimeðferð með þessum hætti sbr. 36. og 37. gr. Rg.fss.  

Ef undandregin fjárhæð skattskyldrar veltu, skattstofns, virðisaukaskatts (innskatts), án álags 

er undir kr. 1.000.000 (ein milljón) sætir mál ekki refsimeðferð, nema ástæða sé til að ætla að 

saknæmi brots sé á annan veg en óverulegt, með tilliti til annarra þátta máls. Það á einnig við 

um óveruleg brot á bókhaldslögum og lögum um ársreikninga sbr. 2. mgr. 36. gr. Rg.fss.  

Í vanskilamálum sem þessum, er hugsanlega öllum gögnum skilað réttilega inn en ekki er 

skilað til ríkissjóðs vörsluskatti, það er, afdreginni skattfjárhæð launamanna og 

virðisaukaskatti. 
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3.6  Máli vísað til opinberrar rannsóknar 

Þegar embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins tekur ákvörðun um hvort máli skuli vísað til 

opinberrar rannsóknar er litið til nokkurra þátta. Horft er til þess hvort hugsanlegt undanskot 

svokallaðra vörsluskatta
85

 eða bókhaldsbrota nemi verulegum fjárhæðum og varði við ákvæði 

262. gr. hgl. Tekið er mið af því hvort um skipulagða starfsemi hafi verið að ræða og/eða 

hvort brotastarfsemin
86

 hafi staðið í langan tíma.  

Einnig er horft til þess hvort um harðan brotavilja
87

 hafi verið að ræða eða annars konar brot 

framið af öðrum ástæðum og metið svo af skattrannsóknarstjóra ríkisins að eðlilegt sé að vísa 

málinu til opinberrar rannsóknar hjá lögreglu sbr. 2. mgr. 38. gr. Rg.fss.  

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 38. gr. Rg.fss., er horft til þess og metið, hvort verknaður hafi verið 

með sérstaklega vítaverðum hætti eða aðstæður hafi leitt til aukins saknæmi brotsins. Ef 

skattaðili sinnir ekki upplýsingaskyldu sinni sbr. 94. gr. tsl., eins og áður hefur verið fjallað 

um, og lætur ekki í té þau gögn sem embættið fór fram á að afhent yrðu til uppljóstrunar í 

viðkomandi máli, getur það orðið ein af nokkrum ástæðum þess að máli sé vísað til opinberrar 

rannsóknar sbr. 4. tl.1. mgr. 38. gr. Rg.fss.  

Önnur ástæða sem leitt gæti til vísunar máls til opinberrar rannsóknar er þegar skattaðili hefur 

orðið uppvís að skattsvikum með dómi á síðustu fimm árum frá þeim degi talið, sem mál hans 

sætir rannsókn, eða hann sætt sektum hjá yfirskattanefnd innan sömu tímamarka sbr. 5. tl. 1. 

mgr. 38. gr. Rg.fss. Þegar rökstuddur grunur er um verknað sem fellur undir að vera talinn 

meiriháttar brot gegn bókhaldslögum og lögum um ársreikninga sem fellur undir 262. gr. hgl., 

þá er tilefni til að vísa máli til opinberrar rannsóknar sbr. 6. tl. 1. mgr. 38. gr. Rg.fss.  

Skattrannsóknarstjóri ríkisins skal vísa máli til opinberrar rannsóknar eins fljótt og auðið er, 

ekki skiptir máli á hvaða stigi mál er, með tilliti til vísun til opinberrar rannsóknar sbr. 3. mgr. 

38. gr. Rg.fss. 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 499. Orðskýring: „Skattar sem lagðir eru á vörur og þjónustu 

og söluaðila ber að innheimta við sölu á hinni skattskyldu vöru eða þjónustu og skila til ríkissjóðs. Einkenni 

vörsluskatta er að refsivert er að gera ekki skil á þeim til ríkissjóðs. Vörsluskattar sem hér eru til umfjöllunar 

eru: Staðgreiðsla opinberra gjalda, tryggingargjald og virðisaukaskattur.“  
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 66. Orðskýring: „Framkvæmd afbrota.“ 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 66. Orðskýring: „Ásetningur til að fremja afbrot. Afbrot sem 

oftast á við um efsta stig ásetnings, beinan ásetning. Brotavilji getur haft áhrif á ákvörðun refsingar einnig 

hversu styrkur og einbeittur vilji brotamanns hefur verið sbr. 6. tl. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940.“ 
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Ef rannsókn máls leiðir í ljós að vanrækt hafi verið að gera skil til ríkisins á þeim fjárhæðum 

sem innheimtar hafa verið í rekstri félags og að auki, hafi félagið ekki staðið skil á 

vörslusköttum til ríkissjóðs, er litið svo á að um meiriháttar brot hafi verið um að ræða sem 

færa á til refsiákvæða 262. gr. hgl., skv. Hrd. nr. 751/2009, sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 

frá 29. september 2009, í sama máli, en þar segir: „Brot ákærðu eru stórfelld og því átti ekki 

við að málum þeirra yrði lokið á stjórnsýslustigi.“ 
88

 

Upplýsa skal hvort skattskil hafi verið með vafasömum hætti eða ófullnægjandi og byggð á 

röngum forsendum sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 28. júní 2013, í máli nr. S-

909/2012, en þar segir: „..fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum, með því að hafa staðið 

skil á efnislega röngum skattframtölum...“
89

 

Við rannsókn á skattundandrætti eða bókhaldsbrotum, leita rannsóknaraðilar eftir því hvort 

skattstofnar séu réttilega fram settir með tilliti til skattálagningar. Þessu til hliðsjónar er bent á 

Hrd. nr. 504/2011, með vísun í dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 29. júní 2011, í sama máli.  

Þar var X gefið að sök að hafa ekki staðið skil á lögmætum tíma, á 

virðisaukaskýrslum vegna ákveðinna uppgjörstímabila og ekki staðið skil á 

virðisaukaskatti sem innheimtur var í rekstrinum. Þá hafði ákærði ekki staðið skil 

við ríkissjóð á staðgreiðslu opinberra gjalda á lögmætum tíma og ekki staðið skil á 

viðhlítandi skilagreinum.  

Háttsemi málsins hér að ofan varða við ákvæði 1. mgr. 262. gr. hgl., og 1. mgr. 109. gr. tsl., 

þar sem segir að: „.Saknæmisskilyrði samkvæmt tilvitnuðum lagagreinum er ásetningur eða 

stórfellt gáleysi 
90

...“ 

Málið var metið á þann hátt að annar aðilinn var sýknaður að öllu leyti og hans þáttur í málinu 

þótti ekki vera meiriháttar brot á meðan aðild hins aðilans var metið sem meiriháttar brot sbr. 

262. gr. hgl og 109. gr. tsl.  
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 Lögfræðiorðabók með skýringum. (2008). Bls. 163. Orðskýring: Í refsirétti: „Það er hinn brotlegi álítur eða 

hefur hugboð um að refsinæm afleiðing verknaðar hans kunni að koma fram og refsinæmir þættir 
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eða að hugboðið reynist ekki rétt Það e enn fremur gálesi ef hinn brotlegi, sem gegn og skynsamur maður, hefði 

átt að gera sér grein frir nefndum aðstæðum og bregðast við í samræmi við þær, en hefur hins vega ekki gætt 

þeirrar varkárni sem að honum átti ætlast.“  
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4.0 Málsmeðferð sérstaks saksóknara - opinber rannsókn 

4.1  Upphaf rannsóknar 

Hér verður fjallað um málsmeðferð hjá embætti sérstaks saksóknara sem snýr að meginstefnu 

í þeim málum sem vísað hefur verið til embættisins frá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins.  

Um rannsókn sakamála gilda sérstakar reglur því sakamálarannsókn og er um margt 

frábrugðin annarri starfsemi sem stjórnvöld hafa með höndum. Um er að ræða íþyngjandi 

ákvarðanir í allflestum tilfellum eins og áður hefur verið fjallað um og er mikilvægt að 

rannsaka mál ítarlega á málefnalegan hátt og á það sérstaklega við um málsmeðferðarreglur í 

skattarétti.
91

  

Málsmeðferðarreglur rannsókna skatta- og efnahagsbrotamála verða að vera skýrar og 

hnökralausar og miða að því, að hið sanna í málinu komi í ljós. Einnig skal tryggja að 

málsmeðferðin verði hröð og réttlát í réttarkerfinu með tilliti til þess að réttur hvers og eins er, 

að allir skuli njóta jafnræðis við útlausn sinna máls. Réttur þessi á ekki síst við hvort heldur 

málið snýst um stórfelld auðgunar- og efnahagsbrot skv. skilgreiningu 262. gr. hgl., með tilliti 

til hvort sækja skuli mann til sakar eða sýknu skv. 3. mgr. 18. gr. sml., sbr. 2. mgr. 53. gr. 

sömu laga eða lyktir máls verði sektarmeðferð.  

Á þessu er tekið í Hrd. nr. 287/2010 og Hrd. nr. 288/2010 sbr. úrskurð Héraðsdóms 

Reykjavíkur í málum þessum, frá 7. maí 2010, í sömu málum, en þar segir:.  

...telji sérstakur saksóknari að fyrir liggi rökstuddur grunur um mjög 

stórfelld auðgunarbrot...[...]... Verði að telja að fyrir liggi rökstuddur grunur 

um stórfelld og kerfisbundin efnahagsbrot... 

Refsivert brot er skilgreint í „skýrslu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum“
 92

 með vísun í 

túlkun mannréttindadómstóls Evrópu, sem leggur skilning í orðin á þann hátt að einhver er 

„borinn sökum um refsivert brot“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE.  
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Í skýrslunni segir orðrétt:  

...Þannig er ekki sjálfgefið að ákvarðanir sem hér á landi eru flokkaðar í lögum sem 

stjórnsýsluviðurlög, t.d. skattálag, stjórnvaldssektir eða févíti falli utan gildissviðs 

6. gr. (MSE)
93

 Hefur úrlausn um það hvort um ræðir refsivert brot sérstaka þýðingu 

þar sem ekki er hægt að fela stjórnvöldum endanlegt ákvörðunarvald um 

refsiviðurlög heldur tryggir 6. gr. rétt manna til þess að skjóta slíkri ákvörðun til 

dómstóla sem uppfylla kröfur ákvæðisins og geta endurskoðað hana. Skiptir í því 

sambandi engu hvort brotið er minniháttar eða meiriháttar.... 

Ákvarðanir lögreglu sem tengjast rannsókn sakamála og eru íþyngjandi fyrir borgarann, verða 

að byggjast á skýrri lagaheimild sbr. Hrd. nr. 514/2008 er segir svo:  

...Vegna áskilnaðar lögmætisreglunnar um að íþyngjandi ákvarðanir stjórnvalda 

verði að byggjast á lagaheimild hafa ákvæði reglugerðar nr. 373/2001 ekki þýðingu 

við skýringu á lögbundnum heimildum sóknaraðila til að krefjast aðgangs að 

gögnum í þágu starfa sinna, enda er ekki vikið að skyldu til að veita upplýsingar í 

lagaheimild reglugerðarinnar. Ræðst skýring á valdheimildum sóknaraðila af texta 

1. mgr. 94. gr. laga nr. 90/2003... 

Samkvæmt þessu ber lögreglu að gæta þess að íþyngjandi ákvarðanir eigi sér stoð í lögum og 

að aðgerðir og ákvarðanir skerði ekki á nokkurn hátt rannsókn sakamála.
94

  

Embætti sérstaks saksóknara rannsakar meðal annars mál sem grunur leikur á að um 

hugsanlega refsiverða háttsemi sé að ræða. Eru það mál sem eru meðal annars vegna 

hugsanlegra brota gegn ákvæðum almennra hegningalaga og hugsanlegra brota gegn laga um 

meðferð sakamála. Einnig eru rannsökuð mál hjá embættinu sem grunur leikur á að um 

alvarleg fjármunabrot sé að ræða, hvort heldur þau séu óvenjuleg eða skipulögð og tengjast 

atvinnurekstri eða verslun, sbr. 1. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 2. gr. lss., eins og áður hefur verið 

fjallað um. 

Rannsóknir embættis sérstaks saksóknara lúta einnig að málum sem rannsökuð hafa verið 

meðal annars, hjá Fjármálaeftirlitinu, Samkeppnisstofnun og skattrannsóknarstjóra ríkisins. 

Embættið rannsakar mál sem grunur er á að brotið hafi verið gegn ákvæðum 262. gr. hgl., og 

hefur verið vísað til sérstaks saksóknara til lögreglurannsóknar og hugsanlegrar ákæru, frá 

fyrrnefndum stofnunum, á grundvelli ákvæða gildandi laga sem eiga við um viðkomandi mál 

sbr. 2. mgr. 1. gr. lss.  
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Markmið rannsókna embætti sérstaks saksóknara sem lúta að skatta- og efnahagsbrotamálum 

miða að því, að hið sanna í máli komi sem fyrst í ljós
95

 hvort mál snúist um stórfelld 

auðgunar- og efnahagsbrot skv. skilgreiningu 262. gr. hgl., með tilliti til hvort sækja skuli 

mann til sakar eða sýknu skv. 3. mgr. 18. gr. sml., sbr. 2. mgr. 53. gr. sömu laga, en greinin 

hljóðar svo:  

...Þeir sem rannsaka sakamál skulu vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og 

gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar. Þeim ber jafnframt að 

hraða meðferð mála eftir því sem kostur er....
96

 

 

Á rannsóknum er lúta að skatta- og efnahagsbrotamálum er einnig tekið í Hrd. nr. 287/2010 

og Hrd. nr. 288/2010 sbr. úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur í málum þessum, frá 7. maí 2010, 

en þar segir:.  

...telji sérstakur saksóknari að fyrir liggi rökstuddur grunur um mjög stórfelld 

auðgunarbrot...[...]... Verði að telja að fyrir liggi rökstuddur grunur um stórfelld og 

kerfisbundin efnahagsbrot... 

 

Skilyrði rannsóknar hjá sérstökum saksóknara er að: 

 Grunur liggi fyrir um refsiverða háttsemi skv. 1. mgr. 1. gr. lss. 

 Brotið falli undir rannsóknar- og ákæruvald embættisins. 

 Sé mikilvæg viðbót við fyrirliggjandi sönnunargögn sbr. uppljóstrunarákvæði 2. mgr. 

5. gr. lss.  

Við rannsókn og hugsanlegrar ákæru í málum þessum er tekið mið af því hvort um efnahags,- 

auðgunar- og skattabrot er að ræða
97

 og hefur embættið, allt eftir umfangi og þörfum, samstarf 

við áðurnefndar stofnanir. Þessum stofnunum ber, ef þess er krafist, að láta ef hendi 

upplýsingar um framgang og stöðu mála sbr. a – lið 1. gr. frumvarps er varð að lögum nr. 

25/2009, um breytingu á lögum um embætti sérstaks saksóknara. Frumvarp þetta varðaði 

rýmri rannsóknarheimildir,
98

 sbr. núgildandi ákvæði 2. mgr. 1. gr. lss. 
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Fram kemur í 1. mgr. 18. gr. sml., að ákærendur eru meðal annars lögreglustjórar er hafa 

heimild til málshöfðunar samkvæmt ákvæðum 24. gr. sml. Lögreglustjóri, eins og á við um 

valdsvið sérstaks saksóknara, hefur yfirumsjón og stjórnar rannsókn auk þess sem sérstakur 

saksóknari er handhafi ákæruvalds, því er hugsanlegt að skilin milli rannsóknar og ákvörðunar 

um hugsanlega saksókn sé óskýr.
99

  

Hinn sérstaki saksóknari hefur með höndum rannsókn máls sem og ákvörðunartöku um 

málshöfðun í kjölfar rannsóknar og fer ekki milli mála að um sama mann er að ræða. 

Einhverjum gæti hugnast svo að það gæti brotið í bága við réttindi hins ákærða og þar af 

leiðandi gegn ákvæðum 1. mgr. 70. gr. stjskr., og 1. mgr. 6. gr. MSE., en svo virðist ekki vera 

eins og eftirfarandi Hrd. nr. 23/1993 tekur á en þar segir:  

...Fallast ber á það með héraðsdómara, að rannsóknarlögreglustjóra hafi samkvæmt 

sama ákvæði verið heimilt að fela...[...]... löglærðum starfsmanni sínum, að fara 

með málið fyrir hönd embættisins....[...]... Ekki verður séð, að þrengt sé að 

réttindum ákærða samkvæmt 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, þótt mál hans sé 

sótt af manni, sem haft hafi afskipti af rannsókn málsins fyrir útgáfu ákæru...  

Í máli Hrd. nr. 265/1999 studdi ákærði aðalkröfu sína þeim rökum að „...það sé brot á 

grundvallar mannréttindum að sami aðili, sem er Lögreglustjórinn í Reykjavík í þessu tilfelli, 

bæði rannsaki mál og taki ákvörðun um saksókn...“
100

 Þessu vísaði Hæstiréttur Íslands alfarið 

frá.  

Þá segir ennfremur í Hrd. nr. 265/1999: 

...Í 1. mgr. 66. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála (núgildandi lög um 

meðferð sakamála nr. 88/2008)
101

 kemur fram að rannsókn opinberra mála er 

almennt í höndum lögreglu. Í 2. mgr. sömu greinar segir meðal annars að 

ríkissaksóknari geti gefið henni fyrirmæli um að hefja rannsókn, og samkvæmt 5. 

mgr. er rannsóknari sá starfsmaður lögreglu eða ákæruvalds, sem sinnir eða stýrir 

rannsókn hverju sinni... 
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Það kemur einnig fram í sama dómi er segir svo:  

...Þótt tengsl ákæruvalds við þá, sem fara með rannsókn sakamála, séu lögum 

samkvæmt veruleg, gætir ekki í þessum atriðum mismununar gagnvart 

sakborningum eftir því hvaða embættismaður fer með sókn máls. Sú skipan, sem 

hér um ræðir og á sér hliðstæðu víða í öðrum ríkjum Evrópu, er á engan hátt 

andstæð 70. gr. stjórnarskrárinnar eða 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu... 

Með dómum þessum er bent á að ekki fer á milli mála að skipan sama manns hvað varðar 

málsrannsókn og ákvörðunarvald um fyrirhugaða málshöfðun, brjóti ekki í bága við 

fyrrgreind ákvæði stjórnarskrárinnar og ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu
102

. Þegar 

embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins kemst að þeirri niðurstöðu eftir rannsókn að um 

hugsanlegt meiriháttar brot hafi verið að ræða gegn ákvæðum 262. gr. hgl., ber að senda málið 

til lögreglu- og opinberrar rannsóknar. 

Embætti sérstaks saksóknara hefur þar af leiðandi áframhaldandi rannsókn á málinu sem, er í 

flestum tilfellum skattalagabrot, eins og raunin var í dómi Héraðsdóms Vesturlands frá 4. 

mars 2013 í máli nr. S-169/2012, en þar segir: „Ákærða eru gefin að sök meiriháttar brot 

gegn skattalögum og lögum um bókhald.“ Rannsóknin byggist á þeim gögnum er málinu 

fylgja frá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins.  

Sérstakur saksóknari sem og önnur rannsóknaryfirvöld sem refsiverðar málsrannsóknir 

framkvæma, ber að gæta þess að draga ekki málsmeðferð, rannsókn, úr hófi fram sbr. 

áðurgreindan dóm í máli nr. S-169/2012, en þar segir:  

Við ákvörðun refsingar er þess að gæta að ákærði hefur greiðlega gengist við broti 

sínu...[...]...Einnig verður að líta til hins langa tíma sem meðferð máls þessa hefur 

tekið. Upphaf málsins verður rakið til rannsóknar skattrannsóknarstjóra sem hófst 

þann 1. júlí 2008 sem leiddi til þess að rannsókn hófst í máli ákærða þann 22. júní 

2009. Ákæra var gefin út í málinu 12. október 2012 eða rúmum fjórum árum eftir 

að málið kom til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra.
103
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Dómar Hæstaréttar sýna fram á að gæta ber að rétti skattaðila til réttláts rannsóknar- og 

málsmeðferðarhraða, sbr. ávítur Hrd. nr. 53/1996 en þar segir: „Fallast má á, að rannsóknin í 

heild hafi tekið óæskilega langan tíma...[...]...Þessi dráttur sé skýlaust brot á 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.“
104

  

Ákvæði stjórnarskrárinnar kveður á um að allir eiga rétt á réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs 

tíma.Orðrétt er 70. gr. stjskr., svo hljóðandi:  

Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur 

sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir 

óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema 

dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, 

öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila.  

Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt 

hans hefur verið sönnuð.
105

 

 

Ákvæði 2. mgr. 70. gr. stjskr., sem segir að sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi 

skuli „talinn saklaus uns sekt hans hafi verið sönnuð“
106

 er í samhljómi við 2. mgr. 6. gr. 

MSE., en þar segir: „Hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus 

uns sekt hans er sönnuð að lögum.“
107

 Auk þess sem 108. gr. sml., kveður á um að; 

„Sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem telja má honum í óhag, hvílir á ákæruvaldinu“. 

108
 

Með tilliti til þessa fjalla dómstólar ekki um mögulega sakfellingu manns sem hefur ekki 

verið ákærður sbr. framangreint sbr. Hrd. nr. 78/2010 kemur fram að:  

...Ekki kemur til álita að dómstóll fjalli um mögulega sakfellingu manns..[..]..sem 

ekki hefur verið ákærður, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 

Evrópu.... 

Erfiðara getur verið að afla sönnunargagna eftir því sem lengri tími líður frá því brotið var 

framið. 
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Þannig getur það verið vandkvæðum bundið að afla áreiðanlegra sönnunargagna og 

hugsanlega geta þau þá reynst óáreiðanleg eftir því sem lengri tími líður frá því að brotið var 

framið og þar til málið er upplýst og lýkur.  

Einnig er hugsanlegt að brot geti fyrnst og fái vægari refsingu en ella, ef meiriháttar tafir 

verða á málsmeðferð.
109

 Að þessu sögðu getur dráttur málsmeðferðar verið slæmur kostur 

fyrir alla aðila sem rannsókn sæta hvort heldur það er skattaðili eða þann sem rannsókn sætir 

af öðru saknæmi. Með tilliti til efnistöku skrifa þessa hefur það sérstaklega mikla þýðingu 

fyrir skattaðila að fá skjóta úrlausn sinna mála, sér í lagi ef hann sætir gæsluvarðhaldi. Það er 

því sjálfsagður réttur hvers manns sem sakaður er um refsiverða háttsemi, að rannsókn í máli 

hans verði hraðað eins og kostur er, ekki síst ef hann er ranglega borinn sökum.  

Því mæla rök fyrir því að ef maður sætir frelsissviptingu á borð við gæsluvarðhald, þá verði 

rannsókn í máli hans hraðað með tilliti til brotaþolans og þeirra sem hagsmuna hafa að gæta 

sbr. Hrd. 521/2009 en þar segir: „...Brýnt er að lögregla láti rannsókn sem beinist að manni 

sem lögregla telur eiga að sæta gæsluvarðhaldi hafa forgang vegna þeirrar frelsisskerðingar 

sem varðhald felur í sér...“
110

 

Óhóflegur dráttur máls getur ekki einungis haft hinar ýmsu afleiðingar fyrir skattaðila heldur 

getur brot á reglu um hraða málsmeðferð bakað ríkinu skaðabótaábyrgð sbr. Hrd. 338/2002, 

þar sem Hæstiréttur Íslands staðfesti úrskurð héraðsdóms með eftirfarandi rökstuðningi, en 

þar segir:  

...Í héraðsdómi er frá því skýrt að mikill dráttur varð á rannsókn lögreglu á 

máli...[...]... Voru þá liðin rúmlega fjögur ár frá því að gagnáfrýjandi var hnepptur í 

gæsluvarðhald. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli ákæruvaldsins gegn 

gagnáfrýjanda o.fl var komist að þeirri niðurstöðu að rannsókn lögreglu hafi verið 

endanlega lokið að minnsta kosti í júní 1998. Dráttur á meðferð málsins frá þessum 

tíma er óhóflegur og hefur ekki verið skýrður, en alveg sérstök ástæða var til að 

hraða rannsókn málsins vegna starfsmissis gagnáfrýjanda. Er þessi framkvæmd 

andstæð 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. og 1. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um það efni... 
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Ráðast verður af hverju máli fyrir sig, hversu langan málsmeðferðartíma hvert mál þarf allt 

eftir umfangi málsins, en líta ber þó til lögboðins réttar manns til réttlátrar málsmeðferðar sbr. 

ákvæði 70. gr. stjskr., og 1. mgr. 6. gr. MSE.  

Þó verður að ætla að mál sem lögð eru fyrir dómstóla séu afgreidd innan hæfilegs tíma í 

skilningi fyrrgreindar málsgreinar.
111

 Óhóflegur dráttur í opinberum málum er ekki á ábyrgð 

skattgreiðanda né annarra sakborninga og eiga þeir ekki að þurfa að sjá til þess að 

málsmeðferð sé vel haldið áfram, og málsmeðferðin sé réttlát heldur er það á ábyrgð 

ríkisvaldsins. Almenn framganga rannsóknar hjá embætti sérstaks saksóknara er að kæra er 

móttekin og sakargreind. Hugsanlegt er á þessum tímapunkti að kæru sé vísað frá rannsókn. 

Eftir móttöku kæru fer mál í rannsókn og sett er saman rannsóknaráætlun og aðgerðaráætlun. 

Mál er síðan opnað og fram fara yfirheyrslur vitna og sakborninga. 

 Hugsanlegar húsleitir og gæsluvarðhald sakbornings. Í framhaldi fer fram hlustun
112

 og 

gagnabeiðnir ef þurfa þykir til uppljóstrunar málsins. Hugsanlega fer fram leit í rafrænum 

gögnum og er þá lagt mat sönnunargildi ganga. Síðan er mál dregið saman og lokayfirheyrslur 

fara fram. Þá fara fram greinargerðarskrif og mál síðan afhent ákæranda. Saksóknari tekur mál 

til ákærumeðferðar þar sem tekin er ákvörðun um hvort fella eigi mál niður, ákæra, sameina 

eða senda það annað.
113
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 Kynning á starfi embætti sérstaks saksóknara, í húsakynnum embættisins, þann 10. apríl 2013, fyrir 
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4.2  Gagnaöflun 

Ein af meginreglum í sakamálum er að sönnunarbyrði hvílir á ákæruvaldi og ætla má að 

íslenskur réttur meti kröfur um styrkleika sönnunargagna í sakamálum með tilliti til 

dómaframkvæmdar, fræðiskrifa og meginreglna laga, svo að ekki verði dregið í vafa að hinn 

ákærði hafi framið verknað þann sem hann er sakaður um.
114

  

Embætti sérstaks saksóknara byggir upphafsrannsókn sína á gögnum frá skattrannsóknarstjóra 

ríkisins sem eru afar mikilvægur þáttur til að leiða hið sanna í ljós í sakamáli. Ef vöntun er á 

gögnum sem fyrir eru, eða þau eru ekki fullnægjandi, þarf rannsókn að vera á víðara sviði og 

fara út fyrir þann rannsóknarramma sem rannsakaður var hjá embætti skattrannsóknarstjóra 

ríkisins og fer þá sérstakur saksóknari þá í frekari gagnaöflun.  

Varðandi dómaframkvæmd er meginreglan sú að dómur skuli reistur á sönnunargögnum sem 

lögð eru fram við meðferð máls sbr. 1. mgr. 111. gr. sml. Með gögnum er meðal annars átt 

við, öll hugsanleg framlögð sönnunargögn eins og málsskjöl og minnisblöð, skýrslur, 

samningar og aðrar bókanir er tengjast máli.
115

 Önnur hugsanleg rannsóknargögn um sönnun í 

refsiverðu atviki geta bæði verið sýnileg og ósýnileg og ber því að rannsaka hugarfar 

sakbornings, hvatir hans til brots og hvort brotið hafi verið af gáleysi eða ásetningi sbr. 2. og 

3. mgr. 54. gr. sml. Framlagning skjala er þáttur í því að varpa ljósi á rannsókn máls til 

úrlausnar og um formhlið málsins, sbr. Hrd. nr. 470/2012 þar sem staðfestur var úrskurður 

Héraðsdóms Reykjavíkur 27. júní 2012, í sama máli. 

Ákærandi, sérstakur saksóknari, lagði fram rannsóknargögn í málinu sem verjandi 

féllst ekki á að yrði notað sem sönnunargagn og taldi að hefði enga þýðingu til 

úrlausnar málsins. Héraðsdómur var á öðru máli og heimilaði framlagningu 

skjalsins, það hefði tilgang við úrlausn um formhlið málsins. Hæstiréttur staðfesti 

úrskurðinn 

Hugsanlegt er að skattaðili skili inn gögnum að fyrra bragði og er litið til þess þegar ákvörðun 

er tekin um niðurfellingu máls eða ákæru í málinu.
116

  

Almennt má sanna atvik sakamáls með hverri þeirri aðferð eða gögnum sem þurfa þykir og 

verður að gæta að umrædd gögn verði að leggja fram hjá viðkomandi dómi.
117
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Sérstakur saksóknari kallar eftir gögnum frá þeim aðila er rannsókn sætir, sem hugsanlega 

hafa ekki verið lögð fram á fyrra rannsóknarstigi, hjá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins. 

Hin almenna regla og markmið rannsóknar er að leiða hið sanna í ljós og afla allra 

nauðsynlegra gagna svo ákærandi geti að lokinni rannsókn, tekið ákvörðun um hvort eigi að 

sækja mann til sakar og er þar af leiðandi leið til undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi sbr. 

1. og 2. mgr. 53. gr. sml. 

Embætti sérstaks saksóknara getur óskað eftir upplýsingum frá réttarvörslu- og 

eftirlitsstofnunum sem hugsanlega gæti haft þýðingu við rannsókn máls, með tilliti til að 

tryggður verði vandaður undirbúningur opinberrar málsmeðferðar, sem þýðingu hefur á 

ákvarðanatöku og hvort grundvöllur sé að hefja opinbera rannsókn sbr. 2. mgr. 1. gr. lss.  

Sá sem rannsókn sætir getur farið fram á að fá afhend afrit af öllum skjölum máls hans skv. 1. 

mgr. 37. gr. sml., er hljóðar svo:  

Verjandi skal jafnskjótt og unnt er fá afrit af öllum skjölum máls sem varða 

skjólstæðing hans, svo og aðstöðu til að kynna sér önnur gögn í málinu. Lögregla 

getur þó neitað að veita verjanda aðgang að einstökum skjölum eða öðrum gögnum 

í allt að þrjár vikur frá því að þau urðu til eða komust í vörslur hennar ef hún telur 

að það geti skaðað rannsókn málsins. Af sömu ástæðu er lögreglu heimilt að neita 

verjanda um afrit af einstökum skjölum meðan á rannsókn máls stendur. Bera má 

synjun undir dómara....
118

 

Lögreglu og embætti sérstaks saksóknara, er heimilt í undantekningartilfellum að neita 

sakborningi um aðgang að einstökum skjölum og gögnum ef brýnir hagsmunir eru í húfi sbr. 

greinargerð frumvarps til laga um meðferð sakamála
119

 sbr. Hrd. nr. 432/1999 en þar segir: 

„...gæti sakaður maður hagrætt framburði sínum t.d. eftir að hafa fengið vitneskju um 

framburð annarra sakborninga eða vitna...[...]...slíkt geti skaðað rannsókn máls og jafnvel 

komið í veg fyrir að það upplýsist....“
120

 Einnig segir í Hrd. nr. 497/2009 með vísun í 

sératkvæði eins dómarans er segir: „...ef hún...[lögreglan]
121

...telur að það geti skaðað 

rannsókn málsins.“
122
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Með tilliti til þessa er bent á svokallað Aurum-mál, sem snýst um umboðssvik og hlutdeild í 

þeim. Málið er afar umfangsmikið að stærð þar sem hlustun á mörg þúsunda símtala var gerð 

og milljónir tölvupósta lesnir. Verjendur sakborninga fóru fram á aðgang allra gagna í málinu, 

auk þess sem verjendur fóru fram á að fá aðstöðu í húsakynnum sérstaks saksóknara til að 

kanna hvort ákæruvaldinu hafi yfirsést eitthvað í gögnum málsins sem væri sakborningum í 

hag.
 123

 Þessari kröfu verjanda var synjað af sérstökum saksóknara með vísun í 3. mgr. 37. gr. 

sml., sem hljóðar svo:  

...Enn fremur getur lögregla synjað verjanda um aðgang að einstökum skjölum og 

öðrum gögnum meðan á rannsókn máls stendur ef öryggi ríkisins eða almennings 

er í húfi ellegar brýnir einkahagsmunir annarra en skjólstæðings hans eða samskipti 

við yfirvöld í öðrum ríkjum standa því í vegi. Bera má þá synjun undir dómara....  

Embætti sérstaks saksóknara hafði lagt mikla vinnu í öflun gagna og flokkað þau eftir 

sakarefnum. Í gögnunum var mikið af persónulegum upplýsingum sem þurfti að flokka með 

tilliti til sakarefnis málsins, þau varðaði því fleiri en þá sem sakaðir voru um hlutdeild að 

umboðssvikum.
124

 

Fari sérstakur saksóknari fram á afhendingu upplýsinga sem getur verið í hvað formi sem er, 

er skylt að verða við kröfu embættisins þó að um trúnaðargögn sé að ræða. Heimild könnunar 

nær yfir trúnaðar- og þagnarskyldu og víkja lög þess efnis fyrir rannsóknarheimild sérstaks 

saksóknara sbr. 2. mgr. 1. gr. lss og er óháð því hvort máli hafi verið vísað og kært til 

lögreglu.
125

 Embætti sérstaks saksóknara vísar máli ekki til dómstóla nema rannsókn hafi leitt 

í ljós og rökstuddur grunur sé um refsiverða háttsemi.  
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4.3  Saknæmisskilyrði 

Saknæmisskilyrði refsiábyrgðar er vel skilgreint í 3. mgr. 262. gr. hgl., með vísun í 1. og 2. 

mgr. greinarinnar, þó íslensk löggjöf hafi ekki innlimað í heild sinni refsiákvæði skattalaga 

þar sem ekki hefur verir talið til bóta að slíta efnisreglur skattalaga úr samhengi við 

viðkomandi málasvið.
126

 Í 1. mgr. 262. gr. er kveðið á, hvort heldur er um að ræða ásetning 

eða stórfellt gáleysi, hvað skattsvik varðar, og afmarkar vel refsiákvæði brota sem flokkuð eru 

sem meiriháttar brot einstaklings gegn ákvæðum skattalaga.  

Afar rík dómaframkvæmd er í skattamálum, sem fordæmisgildi hafa og augljóslega er litið til 

þegar verið er að leggja mat á hugsanlega refsimeðferð og sakfellingu. Litið er til þess hvort 

mál eru talin brjóta gegn ákvæðum 262. gr. hgl., og þeirra skattalaga sem tilgreind eru í 

greininni. 

Viðmiðunaratriði á alvarleika brota sem embætti sérstaks saksóknara hefur sérstaklega í huga 

eru fjögur og tekin eru sérstaklega fram í greinargerð frumvarps er varð að lögum um 

breytingu á 262. gr. hgl.
127

 Þessi fjögur atriði meta alvarleika máls og hvort um stórfellt 

gáleysi sé að ræða, eða ásetning, sbr. rökstuðning rannsóknar sérstaks saksóknara í máli Hrd. 

nr. 288/2010 með vísun í úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur frá 7. maí 2010, í þessu máli, en 

þar segir: „..Um sé að ræða stórfelld og alvarleg brot..“
128

  

Einnig er bent á 1. mgr. 262. gr. hgl., en þar segir:  

...Hver sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gerist sekur um meiriháttar brot gegn 

1., 2. eða 5. mgr. 109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt sbr. og 2. mgr. 22. gr. 

laga um tekjustofna sveitarfélaga, 1., 2. eða 7. mgr. 30. gr. laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, sbr. og 11. gr. laga um tryggingagjald, og gegn 1. eða 6. mgr. 40. 

gr. laga um virðisaukaskatt skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Heimilt er að dæma 

fésekt að auki samkvæmt þeim ákvæðum skattalaga er fyrr greinir... 

Í vafatilfellum ætti sá sem rannsókn beinist að, að njóta góðs af vafanum og málslok yrðu þá 

fésekt á rannsóknarstigi skattrannsóknarstjóra ríkisins, á grundvelli ákvæða viðkomandi 

skattalaga sbr. 1. mgr. 262. gr. hgl.  
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Í fyrsta lagi lýtur rannsókn máls að því hvort um verulegar fjárhæðir er að ræða eins og segir í 

Hrd. nr. 287/2010, „..verður að líta til þess að þau [brotin]
129

..lúta að verulegum 

fjárhæðum..“
130

 

Það getur verið matskennt hvað telst til verulegra fjárhæða verður meðal annars að líta til 

ákvæða 262. gr. hgl., en 3. mgr. greinarinnar segir:  

...Verknaður telst meiriháttar brot skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar ef brotið lýtur 

að verulegum fjárhæðum, ef verknaður er framinn með sérstaklega vítaverðum 

hætti eða við aðstæður sem auka mjög saknæmi brotsins, svo og ef maður, sem til 

refsingar skal dæma fyrir eitthvert þeirra brota sem getur í 1. eða 2. mgr., hefur 

áður verið dæmdur sekur fyrir sams konar brot eða eitthvert annað brot sem undir 

þau ákvæði fellur...
 

Í málsgreininni kemur fram hvað telst meiriháttar brot og samræmir ákvæðið þannig skattsvik 

og bókhaldsbrot, skv. 1. og 2. mgr. greinarinnar. Í öðru lagi er horft til þess hvort um 

sérstaklega vítaverðan verknað er að ræða og hvort ásetningur
131

 varðandi rangfærslur eða 

eyðileggingu á bókhaldsgögnum sé fyrir hendi. Ef grunur vaknar um rangfærslur eða eyðingu 

bókhaldsgagna ber að koma í veg fyrir það sbr. rökstuddan grun sérstaks saksóknara í máli 

Hrd. nr. 288/2010 með vísun í úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur frá 7. maí 2010, í sama máli, 

en þar segir: „...og verulegir rannsóknarhagsmunir standi til þess að rannsókn verði ekki 

spillt...“
132

  

Í Hrd. nr. 306/2010 var tekið samsvarandi mál fyrir og í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 

10. maí 2010, í því máli segir svo: „...til að koma í veg fyrir að hann spilli sönnunargögnum í 

framangreindum málum....“
133
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hafi þrátt fyrir það framið verknaðinn.   
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Að auki er rannsakað hvort hugsanlega hafi verið um ásetning að ræða og ætlunin hafi verið 

að leyna auðgunarbroti, hvort heldur eigið eða auðgunarbrot annarra sbr. lok 2. mgr. 262. hgl., 

en þar segir: 

...Sömu refsingu skal sá sæta sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gerist sekur 

um meiriháttar brot gegn 3. mgr. 30. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, 2. 

mgr. 40. gr. laga um virðisaukaskatt, 37. og 38. gr., sbr. 36. gr., laga um bókhald 

eða 83.–85. gr., sbr. 82. gr., laga um ársreikninga, þar á meðal til þess að leyna
134

 

auðgunarbroti sínu eða annarra... 

Í 2. mgr. 262. hgl., kemur fram sérstakt ákvæði varðandi brot á bókhaldslögum til þess eins að 

leyna auðgunarbroti og það eitt nægir til að brot teljist meiriháttar eins og kemur fram í 

greinargerðinni, „...sem mundi nægja til þess að gera brot meiriháttar þótt ekkert af almennu 

atriðunum í 3. mgr. væri fyrir hendi...[...]...Með þessu er átt við hvers konar brot gegn 

ákvæðum XXVI. kafla hegningarlaga.“
135

 Þeir sem að draga sér fjármuni eða önnur verðmæti 

brjóta þannig gegn ákvæðum XXVI. kafla hgl., er varða auðgunarbrot.
136

 

Í þriðja lagi, er skoðað hvort hann hafi áður hlotið refsingu fyrir samskonar eða svipað brot. 

Þá er einnig skoðuð hegðun skattaðilans og horft til þess hvort hann er samvinnufús og hafi 

játað á sig brotið, sbr. Hrd. nr. 415/2002 með vísun í dóm Héraðsdóms Suðurlands frá 5. júlí 

2002, í sama máli, en þar segir:  

...Við ákvörðun refsingar verður til þess að líta að brot þau sem ákærða eru gefin að 

sök teljast meiriháttar. Hins vegar ber og að hafa í huga að ákærði hefur 

hreinskilnislega játað brot sín og að hann hefur ekki áður sætt refsingum, sem hér 

skipta máli... 

Einnig er rannsakað hvort um endurtekin brot viðkomandi er að ræða, svo kölluð 

framhaldsbrot, eða aðra brotaeind sem eykur saknæmi brotsins eða brotanna sbr. Hrd. nr. 

415/2002 með vísun í dóm Héraðsdóms Suðurlands frá 5. júlí 2002, í sama máli, en þar segir:  

...Í máli þessu var um að ræða brot sem framin voru vísvitandi og með skipulegum 

hætti í þeim tilgangi að halda eftir innheimtum skatti í stað þess að skila honum til 

ríkissjóðs og til að komast hjá greiðslu tekjuskatts og útsvars. Brot ákærða í máli 

þessu eru samkynja og verður að virða þau heildstætt sem samfellda brotastarfsemi, 

framhaldsbrot... 
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Skilgreining Jónatans Þórmundssonar í riti hans; „Afbrot og refsiábyrgð I“
137

 á hugtakinu 

„framhaldsbrot“ er á þá vegu, að um röð samkynja eða eðlislíkra refsiverðra athafna sé að 

ræða, oftast í fjárhagslegum verðmætum og eru gegn öðrum hagsmunum en persónu manna.  

„Lögfræðiorðabók með skýringum“
138

 skilgreinir samkynja
139

 brot
140

, sem brot af sömu 

brotategund sem varði sömu refsiákvæði ef þau teljast eðlislík og varða við sömu 

sérrefsilögin
141

, eins og bókhaldsbrot, sbr. Hrd. nr. 415/2002 með vísun í dóm Héraðsdóms 

Suðurlands frá 5. júlí 2002, í sama máli, en þar segir: „Á sama hátt verður á líta á brot ákærða 

gegn bókhaldslögum sem framhaldsbrot.“ Við upphaf rannsóknar er einnig litið til þess hvort 

skattaðilinn hefur leitað aðstoðar kunnáttumanna eins og lögfræðinga eða löggiltra 

endurskoðanda.  

Í fjórða lagi er sakfelling byggð á því hvort um ítrekað brot er að ræða sbr. Hrd. nr. 306/2010 

með vísun í úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur frá 10. maí 2010, í sama máli, en þar segir: 

„..Samkvæmt gögnum málsins hafi kærði..[..]..ítrekað veitt aukna heimild..“
142

 

Ítrekunartengsl eru milli allra tegunda brota sem talin eru upp í 1. og 2. mgr. 262. gr. hgl., auk 

tengsla milli brotanna sjálfra.
143

 Ef sá sem rannsókn sætir heldur uppteknum hætti, þrátt fyrir 

að vera í rannsókn og beri réttarstöðu sakbornings, telst það honum ekki til tekna hvað 

sakfellingu varðar. Refsimörkin geta verið fangelsisvist allt að sex árum auk fésektar eins og 

áður hefur verið fjallað um sbr. ákv. 262. gr. hgl. Markmið rannsókna sakamála er að auka 

varnaráhrif refsiákvæða og þyngja refsiákvæði skattalaga í samanburði við refsiviðurlög 

hegningarlaga.
144

  

Öll efnahagsbrotamál sem rannsökuð eru af embætti sérstaks saksóknara fara í ákærumeðferð, 

og rannsókn máls mun leiða í ljós hvort tekin verði ákvörðun um saksókn. 
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Heimfærsla refsiákvæða, annarra laga en skatta-og tollalaga, sem varðar embætti sérstaks 

saksóknara, eru ýmis ákvæði laga er fjalla um brot gegn lögum um gjaldeyrismál, samkeppni, 

verðbréf- og lánaviðskipti, umhverfis-, vinnuvernd og stjórn fiskveiða.  

Ekki verður fjallað sérstaklega um brot gegn ákvæðum þessara laga þar sem það tengist ekki 

efni ritgerðarinnar. Hins vegar verður fjallað um ákvæði þessi ef það er í beinum tengslum við 

umfjöllunarefni og tengist skattarétti beint. Heimfærsla refsiákvæða eru vel skilgreind í 

reglugerð nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna. Reglugerðin fjallar 

um það á hverju er byggt varðandi hugsanlega refsimeðferð auk þeirra refsiákvæða sem við 

eiga og hvernig staðið skuli að refsimeðferð. 

Sérstakur saksóknari hefur reglugerð nr. 373/2001 um framkvæmd skatteftirlit til viðmiðunar 

þegar mál eru skoðuð og komist er að þeirri niðurstöðu að farið er fram á frávísunarkröfu er 

farið inn á þessa reglugerð hvað rökstuðning varðar.
145
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Ásmunda Björk Baldursdóttir. (Munnleg heimild, 14. febrúar 2013). Saksóknarfulltrúi hjá embætti sérstaks 

saksóknara.  
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4.4 Tilhögun skýrslutöku 

Skýrslutaka hjá sérstökum saksóknara fer fram með formlegum hætti og byggist á þeim 

gögnum er málinu fylgdi. Skýrslutaka skal fara fram fyrir luktum dyrum sbr. 1. mgr. 62. gr. 

sml., með vísun í 61. gr. sml., en þar segir: „Skýrslutaka af sakborningi og vitnum skv. 61. gr. 

fer fram fyrir luktum dyrum....“ Regla þessi er andstæð við þá reglu er gildir fyrir dómi á 

rannsóknarstigi, þar segir að skýrslutaka á dómþingi skuli fara fram í heyranda hljóð, eins og 

1. mgr. 10. gr. sml., kveður á um, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr., og 1. mgr. 6. gr. MSE., um 

opinbera málsmeðferð fyrir dómi.
146

 

Lengd skýrslutöku má ekki standa lengur en samtals tólf klukkustundir á hverjum tuttugu og 

fjórum klukkustundum sbr. 2. mgr, 62. gr. sml. Ef skýrslutaka hefur staðið yfir í fjórar 

klukkustundir, þó svo að hlé hafi verið gert á þeim tíma, getur skýrslugjafi óskað þess að gert 

verði lengra hlé á skýrslutökunni. Skal þá gera hlé í minnst eina klukkustund áður en henni er 

haldið áfram sbr. áðurgreindri 2. mgr. 62. gr. sml., og er í samhljómi við skýrslutökur 

skattrannsóknarstjóra ríkisins sem áður hefur verið fjallað um. Þá er einnig tekið fram í 

þessari málsgrein að það eigi að sjá til þess að skýrslugjafi fá næga næringu og hvíld. Má því 

ætla að skýrslur séu ekki teknar að næturlagi, nema nauðsyn beri til í þágu rannsóknar.
147

  

Við formlega skýrslutöku embættis sérstaks saksóknara er heimilt að hljóðrita skýrslutöku, 

auk þess er heimilt að taka skýrslutökuna upp í mynd skv. 2. mgr. 66. gr. sml., sbr. Hrd. nr. 

497/2009 en þar segir: „...skal það sem fram kemur við skýrslutöku hljóðritað, tekið upp á 

myndband eða mynddisk...“
148

 á þetta við hvort heldur sem um skýrslutöku sakbornings er að 

ræða eða af vitni.
149

  

Ef ekki er hægt að koma þessu við skal rita skýrslu orðrétt af þeim sem sér um skýrslutökuna 

eða eftir nánari fyrirmælum hans skv. c-lið 9. gr. III. kafla reglugerðar nr. 651/2009 um 

réttarstöðu handtekinna manna.
150
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Reglugerð nr. 651/2009 um réttarstöðu handtekinna manna leggur skýrar línur um tilhögun 

yfirheyrslna hjá lögreglu o.fl. sbr. 12. gr. sömu reglugerðar er fjallar um fyrirkomulag 

skýrslutöku og kveður á um að skráð samantekt framburðar skuli vera: 

 Byggð á upptökunni og rituð er sem skýrsla.  

 Endurrita upptökuna orðrétt eftirá.  

 Skýrslan verði skráð nær því orðrétt samhliða upptöku.  

Sakborningur og verjandi hans eiga rétt á að hlýða eða horfa á upptökuna eða fá aðgang að 

þeim gögnum er málið varðar auk afrits af endurritaðri yfirheyrslu, þó er heimilt að synja 

verjanda aðgang að einstökum skjölum sem og öðrum gögnum, ef rannsóknarhagsmunir eru í 

húfi sbr. Hrd. nr. 497/2009 en þar segir:  

...Til þess að vanda sem best rannsókn málsins kveðst sóknaraðili hafa ákveðið að 

skýrslutökur í því skuli endurritaðar í samræmi við b. lið 12. gr. 

reglugerðarinnar..[..]..Taldi sóknaraðili að með þessu hefði hann uppfyllt skyldu 

sína samkvæmt 1. mgr. 37. gr. laga nr. 88/2008... 

Gæta skal að mannréttindum skýrslugjafa, ekki má beita hann pyntingum eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu, sbr. 1. mgr. 68. gr. stjsk. og 3. gr. MSE. Ekki má beita skýrslugjafa 

ólögmætri þvingun, hvorki í orði né verki og gæta skal að rugla ekki skýrslugjafa með 

ósannindum eða á annan hátt, sbr. 2. mgr. 63. gr. sml. Einnig skal gæta mannréttinda varðandi 

réttláta málsmeðferð og málsmeðferðarhraða sem er lögbundinn í stjórnarskrána og MSE., og 

þegar hefur verið fjallað um. Ákvæði 70. gr. stjskr., er í samhljómi við ákvæði 6. gr. MSE., er 

segir meðal annars að sá sem borin er sökum fyrir refsiverða háttsemi skuli fá úrlausn sinna 

mála með tilliti til réttlátrar opinberrar málsmeðferðar, innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum 

og óvilhöllum dómstóli. Hæstiréttur Íslands fjallaði um ákvæði þessi í dómi sínum nr. 

685/2011 en þar segir: „... að með vísan til þess..[..]..yrði að telja að dráttur á ætlaðra 

brota...væri með þeim hætti að færi í bága við fyrrgreind ákvæði stjórnarskrár og laga“
151

 

Eitt af því sem telst til óhóflegs dráttar á máli í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE., er þegar ekkert 

gerist í málinu og, það ekki rannsakað. Óhóflegur dráttur í opinberum málum er ekki á ábyrgð 

skattgreiðanda né annarra sakborninga og eiga þeir ekki að þurfa að sjá til þess að 

málsmeðferð sé vel haldið áfram, og málsmeðferðin sé réttlát lögum samkvæmt.  
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4.5 Refsirammi – Niðurfelling máls eða ákæra  

Þegar efni kæru er þess eðlis að ekki er talin ástæða til rannsóknar er kærunni vísað frá. Kæru 

er hægt að fella niður á hvaða stigi rannsóknar sem er, allt frá því að hún er nýbyrjuð og eins á 

lokastigi rannsóknar.
152

  

Með ákvæði 4. mgr. 52. gr. sml., er heimilt að fella niður rannsókn vegna 

hagkvæmissjónarmiða þegar fyrirsjáanlegt er að kostnaður fari fram úr mjög vægri sekt og að 

auki ef kostnaður við rannsóknina verið hærri en þeir hagsmunir sem í húfi eru.  

Ef verið er að sækja mann til sakar fyrir mörg brot þá er heimilt að sækja hann til sakar út af 

einu máli og fella hin niður ef ætla má að um óveruleg mál sé að ræða „sem ætla má að skipti 

engu eða óverulegu máli við ákvörðun viðurlaga.“
153

 sbr. 4. mgr. 146. gr. sml. Ekki er að 

finna ákvæði hliðstætt 4. mgr. 146. gr. sml., í 52. gr. sml., sem segir að lögregla hafi heimild 

til að hefja rannsókn þegar þörf krefst. Lögreglu er einnig heimilt að vísa kæru frá ef brot er 

minniháttar og ekki grundvöllur fyrir rannsókn. Einnig er lögreglu heimilt að hætta rannsókn 

sem þegar er hafin ef fyrirsjáanlegt er að kostnaður og fyrirhöfn verði óeðlileg mikill, sem 

einfaldar rannsókn þegar um umfangsmikið mál er að ræða og beinir sjónum að alvarlegustu 

þáttunum og að þeim þáttum sem auðveldastir eru til að upplýsa máli.
154

  

Ákvæði 3. mgr. 146.gr. sml., tekur einnig á fyrrgreindu og í athugasemdum með frumvarði til 

sakamálalaga kemur fram að ekkert sé því til fyrirstöðu að ákvæðum 3. og 4. mgr. 146. gr. 

sml., sé beitt samhliða ef um umfangsmikla rannsókn hugsanlegra efnahagsbrota. 

Þegar rannsókn er að fullu lokið og öll gögn komin fram sem leitt getur til hugsanlegrar 

saksóknar sbr. 1. mgr. 57. gr. sml., er höfðað sakamál sbr. 1. og 4. mgr. 24. gr. sml. 

Við lok rannsóknar máls skal meta hvort um meiriháttar brot hafi verið að ræða og er þá í 

meginatriðum tekið mið af greinargerð með 262. gr. hgl., sem þegar hefur verið fjallað um. 

Ítarlega er farið í hvað teljist til meiriháttar brots og er það viðmið sem litið er til. Matið 

miðast við hvort um verulega fjárhæð hafi verið að ræða.  
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Einnig er horft til tímalengdar brots og hvort gögnum hafi verið skilað, hvort þau séu byggð á 

réttum grunni og hvort gögnin séu efnislega rétt eða röng. Þá er einnig horft til fjárhæðarinnar 

sem um ræðir, með tilliti til hvort mál teljist vera meiriháttar brot, stórfellt gáleysi eða 

ásetningur, sbr. ákvæði 262. gr. hgl., sbr. Hrd. nr. 418/2011 með vísun í dóm Héraðsdóms 

Reykjavíkur 18. maí 2011 í sama máli, en þar segir: „...Þá sé það skilyrði samkvæmt 

tilvitnuðum refsiákvæðum að aðili hafi sýnt af sér ásetning eða stórkostlegt 

gáleysi/hirðuleysi...“
155

 

Við lok rannsóknar hjá embætti sérstaks saksóknara er tekin ákvörðun um framhald málsins, 

hvort mál er látið niður falla eða gefin út ákæra. Ef rannsókn hefur leitt í ljós, að mál er ekki 

þess eðlis að líklegt sé til sakfellingar, er mál látið niður falla, en að öðrum kosti er það sent til 

ákæranda sem metur hvort mál er þess eðlis að það sé líklegt til sakfellingar. Samkvæmt 

fjórða þætti XXII. kafla sml., er fjallar um almennar reglur um saksókn segir í 142. gr. að sá 

sem gerst hefur sekur um refsiverða háttsemi skal sæta ákæru og gefur saksóknari embættisins 

þá út ákæru til saksóknar fyrir dómi. 
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 Skáletrun höfundar. 
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5.0 Samanburður á málsmeðferð skattrannsókna og efnahagsbrota 

5.1  Helsti munur málsmeðferðar 

Málsmeðferð skattrannsókna á stjórnsýslustigi hjá embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins og 

málsmeðferð skattrannsókna á saksóknarstigi hjá embætti sérstaks saksóknara er um margt sú 

sama og fræðilega séð er munur á málsmeðferð ekki til staðar. Báðum embættum ber að fara 

að lögum um meðferð sakamála við rannsókn sakamála. Auk skattrannsóknamála hefur 

skattrannsóknarstjóri ríkisins einnig því hlutverki að gegna, að ná fram réttri álagningu skatta 

sem ekki verður fjallað um í þessari ritgerð.  

Eins og fram hefur komið er þeim málum sem skattrannsóknarstjóri ríkisins rannsakar sem 

refsimál, sem brjóta gegn ákvæðum tekjuskattslaga og annarra skattalaga er oft lokað með 

sektarmeðferð. Hins vegar ef rannsóknargögn leiða í ljós að grunur vakni að um meiriháttar 

brot sé að ræða er málinu vísað til opinberrar málsmeðferðar og er því sent til embættis 

sérstaks saksóknara til frekari rannsóknar, saksóknar og hugsanlegrar ákæru og meðferðar 

fyrir dómi.  

Mál sem flokkuð eru sem meiriháttar brot skv. 262. gr. hgl., taka meðal annars á hugsanlegum 

meiriháttar brotum sem falla undir brot er varða 109. gr. tsl., sbr. 2. mgr. 22. gr. laga um 

tekjustofn sveitarfélaga nr. 4/1995, 30. gr. stgl., sbr.11. gr. laga um tryggingargjald nr. 

113/1999, auk 40. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988. Þá tekur 262. gr. hgl., einnig á 

refsingu ákvæða er varðar launung á auðgunarbrotum sbr. 36. gr. bókl., eða 83. – 85. gr. sbr. 

82. gr. laga um ársreikninga. Embætti sérstaks saksóknara rannsakar einnig svo kölluð minni 

háttar brot, sem ekki eru talin flokkast undir ákvæði 262. gr. hgl., það er að segja, ef skattaðili 

kýs að mál hans fari þann farveg. Að meginstefnu eru það stærri málin sem fara í rannsókn 

hjá embætti sérstaks saksóknara en minni háttar málin til rannsóknar sjá skattrannsóknarstjóra 

ríkisins og sæta þar sektarmeðferð. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur ekki ákæruvald sem sérstaki saksóknari og starfsmenn 

hans hafa eins og áður hefur verið fjallað um, það er: löglærðir starfsmenn, saksóknarar og 

lögreglumenn fara með lögregluvald skv. 1. mgr. 4. gr. lss., sbr. 1. mgr. 9. gr. lögreglulaga.  
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5.2  Sektarákvörðun/refsimeðferð 

Refsimeðferð hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins er hugsuð sem vægara úrræði skattaðila, það 

er að segja, þeir eru bundnir tvöföldun sektar, þeirrar fjárhæðar sem undan var dregin eða 

vanrækt var að greiða til ríkissjóðs sbr. ákvæði 1. mgr. 40. gr. vskl, 2. mgr. 30. gr. stgl. og 1. 

mgr. 109. gr. tsl.  

Refsimálum sem ljúka með sektarmeðferð hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins og 

yfirskattanefnd fara ekki á sakaskrá. Þessi tvö embætti hafa ekki framkvæmdavald til að 

dæma í málum, þannig að mál sem afgreidd eru hjá þeim hljóta annars vegar sektarúrræði eða 

mál látin niður falla. Mál sem lokið er hjá þessum embættum lýkur þar af leiðandi ekki með 

fangelsisvist. Hins vegar ef málið fer fyrir dómstóla að undangenginni opinberri rannsókn, 

ákæru og saksókn hjá embætti sérstaks saksóknara fer málið á sakavottorð og skiptir þá ekki 

máli hvort málið hafi verið metið sem meiriháttar brotastarfsemi eða hvort um minniháttar 

brot hafi verið að ræða. Ákæra og saksókn máls hjá embætti sérstaks saksóknara fer því á 

sakaskrá þar sem að sakamál er leitt til úrlausnar fyrir dómstólum. 

Sömu áherslur eru í gangi á þessum tveimur rannsóknarstigum, málsmeðferð hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins annars vegar og málsmeðferð hjá sérstökum saksóknara hins 

vegar, hvað varðar réttarstöðu sakbornings á hann rétt á að fá tilnefndan verjanda/talsmann. 
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5.3 Lyktir málsrannsóknar - Samantekt 

Lok rannsóknar hjá lögreglu eða þeirra sem lögregluvald hafa eins og valdsvið embættis 

sérstaks saksóknara er, getur verið með tvennum hætti. Annars vegar getur verið að mál sé 

látið niður falla af þeirri ástæðu að rannsókn hefur leitt í ljós að málið sé ekki þess eðlis að 

það sé líklegt til sakfellingar. Hins vegar ef niðurstaða rannsóknar leiðir í ljós að tilefni sé til 

frekari aðgerða, er málið falið saksóknara sem tekur ákvörðun um saksókn og gefur í kjölfarið 

út ákæru í málinu.  

Hvort heldur að rannsókn ljúki með niðurfellingu eða gefin er út ákæra, er sá möguleiki fyrir 

hendi að taka málið upp á nýju.  

Eftir að mál hefur verið sent til ákæranda og er tekið upp að nýju hefur það sjaldnast nein 

vandamál í för með sér hvað lagalegt tillit varðar. Hins vegar getur það verið vandkvæðum 

háð að taka rannsókn máls upp að nýju sem fellt hefur verið niður.  

Hér á landi annast stjórnvöld, rannsókn sakamála og ekki virðist fara á milli mála að þær 

ákvarðanir lögreglu sem binda endi á mál, með frávísun kæru eða niðurfellingu máls skv. 4. 

mgr. 52. gr. sml., eru stjórnvaldsákvarðanir. Með þessu má álykta að ef ekki er svo fyrir mælt 

í sakamálalögum eða öðrum skattalögum, þá gilda ákvæði stjórnsýslulaga, sbr. 8. mgr. 52. gr. 

sml. Þar segir að lögreglu er ekki skylt að rökstyðja sínar ákvarðanir skv. 4. mgr. 52. gr. sml., 

er kveður á um að lögregla vísi frá kæru ef ekki þykir tilefni til frekari rannsóknar. Í 6. mgr. 

52. gr. sml., segir að sá sem hagsmuna hefur að gæta getur kært ákvörðun lögreglu til 

héraðssaksóknara.
156

  

Ef lögregla vísar kæru hugsanlegs refsiverðs brots frá, hefur rannsókn að öllum líkindum leitt 

í ljós að ekki þyki tilefni til rannsóknar út frá kærunni sbr. ákvæði 4. mgr. 52. gr. sml., en þar 

segir: „Lögregla vísar frá kæru um brot ef ekki þykja efni til að hefja rannsókn út af henni.“ 

157
 Í þessu tilfelli er rannsókn vísað frá án þess að til hafi komið hin eiginlega rannsókn.  
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 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn. Þvingunarráðstafanir. Bls. 52. 
157

 Skáletrun höfundar. 
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Kæra getur gefið tilefni til þess að mál verði rannsakað að frumkvæði lögreglu eða 

ákæruvalds, þó hugsast geti að hún verði felld niður sbr. ákvæði 4. mgr. 52. gr. sml., en þar 

segir:  

...Sé rannsókn hafin getur lögregla einnig hætt henni ef ekki þykir grundvöllur til 

að halda henni áfram, svo sem ef í ljós kemur að kæra hefur ekki verið á rökum 

reist eða brot er smávægilegt og fyrirsjáanlegt er að rannsóknin muni hafa í för með 

sér óeðlilega mikla fyrirhöfn og kostnað... 

Niðurfelling kæru getur verið á hvaða stigi rannsóknar sem er. Ef máli er að fullu lokið og 

ekki hafi komið fram gögn sem leitt hafa líkur séu sakfellingu er rannsókn látin niður falla 

sbr. 1. mgr. 57. gr. sml., með þeim réttaráhrifum sem við eiga um meðferð sakamála.
158

 

Ef málalok verða á þann veg að rannsókn er felld niður sbr. 4. mgr. 52. gr. sml., er hugsanlegt 

eins og áður hefur komið fram, að rannsókn hafi leitt í ljós að refsivert brot hafi ekki verið 

framið eða háttsemin ekki talin refsiverð. 

Einnig getur verið að refsiverð háttsemi hafi átt sér stað en ekki tekist að sanna hver eða 

hverjir hafi verið að verki. Lok 4. gr. 52. gr. sml., kveður á um að ef „kæra hefur ekki verið á 

rökum reist eða brot er smávægilegt og fyrirsjáanlegt er að rannsóknin muni hafa í för með 

sér óeðlilega mikla fyrirhöfn og kostnað“
159

 þá er lögreglu heimilt að fella rannsókn niður án 

þess að mál verði rannsakað að fullu og öllu, þó að tveimur skilyrðum uppfylltum. Annað 

skilyrði ákvæðisins er að brot teljist smávægilegt eða að fjárhæð sé það lítil að sakfelling sé 

óþörf vegna þess að afleiðingar brots sé lítið að umfangi miðað við það sem undan er skotið. 

Hitt skilyrðið er að fyrirhöfn og kostnaður við rannsóknina verði það mikill í samanburði við 

hugsanlega lítilla hagsmuna sem í húfi eru.
160

  

Eins og fram kemur í a-lið 3. mgr. og 4. mgr. 146. gr. sml., er heimilt að falla frá saksókn 

þegar svo stendur á: „ a. ef brot er smávægilegt eða fyrirsjáanlegt er að umfang málsins verði 

í verulegu ósamræmi við þá refsingu sem vænta má“. 
161
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 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn. Þvingunarráðstafanir. Bls. 133-134. 
159

 Skáletrun höfundar. 
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 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn. Þvingunarráðstafanir. Bls. 134-135. 
161

 Skáletrun höfundar. 
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Í athugasemdum með frumvarpi til sakamálalaga segir að þar sem að auðséð verði að umfang 

rannsóknar verði mikil vegna hugsanlegra efnahagsbrota sé því ekkert til fyrir stöðu í 

framkvæmd að ákvæði þessu verði beitt, sbr. nánar í athugasemdunum segir svo:
162

  

Með hliðsjón af þessu síðastnefnda ákvæði er gert ráð fyrir í síðari hluta a-liðar 3. 

mgr. að ákærandi geti fallið frá saksókn ef fyrirsjáanlegt er að umfang málsins og 

þar með útgjöld vegna þess verði í verulegu ósamræmi við þá refsingu sem vænta 

má að dæmd yrði ef mál væri höfðað. Ekkert er því til fyrirstöðu að í framkvæmd 

yrði þessu ákvæði beitt samhliða fyrri málslið 4. mgr. við meðferð máls, t.d. vegna 

ætlaðra efnahagsbrota, þar sem fyrir lægi að rannsókn yrði mjög umfangsmikil sem 

og annar undirbúningur málshöfðunar. Í stað þess að rannsaka til hlítar öll þau brot, 

sem sakborningi væru gefin að sök, væri með vísun til umræddra tveggja ákvæða 

mögulegt að miða rannsókn og frekari meðferð málsins við alvarlegustu sakarefnin 

eða eftir atvikum við þau sem auðveldast væri að upplýsa með sem minnstri 

fyrirhöfn og kostnaði. 

 

Þó svo hliðstætt ákvæði 4. mgr. 146. gr. sml., sé ekki að finna í 52. gr. sml., er heimild 

lögreglu í samráði við ákæranda, að minnka umfang rannsóknar ef málið er umfangsmikið og 

einskorða það við alvarlegustu sakargiftirnar og/eða þær sakargiftir sem auðveldast er að 

upplýsa.
163

  

Við lok máls hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins er gefin út rannsóknarskýrsla og hún send 

skattaðila með tilkynningu um að máli hans sé lokið og honum boðið að tjá sig um 

rannsóknarskýrsluna, þetta á við þau mál sem ekki eru send til embættis sérstaks saksóknara. 

Þar kemur inn andmælaréttur skattaðila skv. 13. gr. IV. kafla ssl., er segir að gefa skuli aðila 

máls kost á að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í málinu.  

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum nr. 37/1993, segir í umfjöllun 

um IV. kafla, að kjarni andmælareglunnar sé að ekki verði tekin ákvörðun í máli, fyrr en 

kynnt hafi verið fyrir skattaðila réttarstaða hans og skattaðili hafi kynnt sér öll málsgögn og 

málsástæður sem ákvörðun stjórnvalds byggist á og skattaðili fái að tjá sig um málið.
164

 Til 

þess að skattaðili geti neytt andmælaréttar síns verður hann að hafa vitneskju um að mál hans 

sé til málsmeðferðar hjá viðkomandi stjórnvaldi.  
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 Þskj. 252, 233. mál, 135. löggjafarþing. 
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 Eiríkur Tómasson. (2012). Sakamálaréttarfar. Rannsókn. Þvingunarráðstafanir. Bls. 135. 
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Í október 2004 skipaði forsætisráðherra nefnd um viðurlög við efnahagsbrotum sem lauk 

störfum sínum með skýrslu sem nefndist
165

 „Skýrsla nefndar um viðurlög við 

efnahagsbrotum“.
166

 Kemur þar meðal annars fram að brot gegn ákvæðum skattalaga geta 

talist refsiverð í skilningi 6. gr. MSE., en í innanlandslöggjöf teljist brotið til stjórnsýslulaga. 

Eins og áður hefur verið fjallað um, er skatteftirlit í höndum ríkisskattstjóra sem fylgir reglum 

stjórnsýslulaga og skattrannsóknir sem fara að ákvæðum sakamálalaga, með það að markmiði 

að afla sönnunargagna í skattsvikamálum og hugsanlegrar refsimeðferðar.  

Refsimeðferð getur verið með tvennum hætti, annars vegar sektarmeðferð hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins eða yfirskattanefnd og hins vegar opinber refsimeðferð fyrir 

dómstólum.  

Samkvæmt „skýrslu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum“,
167

 leikur enginn vafi á að 

sektarmeðferðir sem yfirskattanefnd úrskurðar eru viðurlög við refsiverðum brotum í skilningi 

6. gr. MSE.
168

 

Í opinberri rannsókn, er staðið að á annan hátt við kynningu rannsóknarskýrsluna fyrir 

sakborningi/skattaðila en við refsimeðferð-, rannsókn og sektarmeðferð skattrannsóknarstjóra 

ríkisins. Skattaðili fær að kynna sér öll gögn sem um mál hans hefur verið fjallað. Hann fær 

ekki senda tilkynningu um að rannsókn sé lokið og að þetta sé niðurstaða hennar eins og á 

stjórnsýslustiginu þar sem að málið fer í ákærumeðferð.  

Þegar rannsókn er lokið og öll gögn eru komin fram sem hugsanlega leiða til saksóknar eru 

rannsóknargögn send til ákæranda sbr. 1. mgr. 57. gr. sml. Ákærandi fær auk 

rannsóknargagna skýrslu um rannsóknina þar sem kemur fram hverjar voru einstakar 

rannsóknaraðgerðir og niðurstöður þeirra. Að auki skal koma fram, eftir því sem við á, 

framburður sakbornings og vitna við skýrslutöku, athuganir lögreglu, niðurstöður sérfróða 

manna varðandi rannsóknina, sbr. 1. mgr. 56. gr. sml.  
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 Forsætisráðuneytið. (e.d.). (2006). „Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum.“ Bls. 1. 
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 Skáletrun höfundar. 
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 Skáletrun höfundar. 
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6.0  Dómstólaleiðin - Lok málsmeðferðar fyrir héraðsdómi  

Skattaðili sem hefur sætt rannsókn skatta- og efnahagsbrotamála og sættir sig ekki við 

niðurstöðu máls getur farið með mál sitt fyrir dómstóla. Í þessum kafla er sagt frá þessum rétti 

sakbornings/skattaðila til úrlausnar síns máls fyrir héraðsdómi. Dregið verður fram hverjar 

viðmiðunarreglur dómstólaráðs eru á málsmeðferðartíma hjá héraðsdómstólum.  

 

6.1 Málsmeðferðartími hjá héraðsdómstólum  

Fjallað er um réttláta málsmeðferð í jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og 

mannréttindasáttmála Evrópu auk ákvæða þess efnis í stjórnsýslulögum áður tilgreindum. 

Allir menn eiga þar af leiðandi rétt á að fá úrlausn sinna mála fyrir dómstólum, ef ákæra á 

hendur þeim og háttsemi þeirra hefur verið talin refsiverð. Einnig á almenningur rétt á að bera 

undir dómsóla þau skattalaga- og/eða efnahagsbrotamál er varða úrlausn um réttindi þeirra og 

skyldur sbr. upphafs ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr., „Öllum ber réttur til að fá úrlausn um 

réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri 

málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli....“
169

 Jafnræði skal 

ríkja milli allra málsaðila meðan mál er í málsmeðferð fyrir dómi.  
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6.2 Viðmiðunarreglur dómstólaráðs - Einkamál 

Í tilkynningu dómstólaráðs nr. 4/2009 um málsmeðferðartíma hjá héraðsdómstólum segir að 

dómsmál sem rekið er fyrir dómstólum skuli hraðað eins og kostur. Tilkynning þessi tekur á 

viðmiðunarreglum um fresti vegna málsmeðferðar í einkamáli og sakamáli.  

Viðmiðunarreglur dómstólaráðs í einkamáli samkvæmt 1. gr. miðast við það í fyrsta lagi að 

máli skuli ekki frestað oftar en tvisvar sinnum fyrir hinum stefnda til að leggja fram 

greinargerð í málinu. Það á við um reglulegt dómþing. Nú er skattalaga- og/eða 

efnahagsbrotamáli úthlutað í héraði, skal dómari sjá til þess að fyrsta fyrirtaka verði eigi síðar 

en tveimur vikum frá úthlutun. Eftir úthlutun á máli, má ekki fresta því eins og fyrr greinir 

oftar en tvisvar sinnum og er þá miðað við úthlutun til gagnaöflunar og/eða sáttaumleitana. Ef 

annar hvor aðilinn fer fram á að dómkvaddir matsmenn verði í málinu, skal lagt til, samkvæmt 

viðmiðunarreglum þessum, að matsmenn ljúki mati sínu innan sex vikna frá dómkvaðningu. 

Eftir að skattalaga- og/eða efnahagsbrotamáli hefur verið úthlutað til dómara, er lagt til að 

ekki líði meira en fjórir mánuðir frá fyrstu fyrirtöku máls þar til að aðalmeðferð máls hefst. Ef 

að dráttur verður á mál og meira en fjórar vikur líða fram yfir dómsuppsögu, þá skal tilkynnt 

það viðkomandi aðilum. Einnig skal aðilum tilkynnt um hvenær ráðgert er að dómsuppsaga 

fari fram. Ef dómsuppsaga dregst fram yfir átta vikur, skal dómari tilkynna það til dómstjóra. 

Í viðmiðunarreglum dómstólaráðs er lagt til í ágreiningsmálum er varða forsjá barna, skuli 

hraða sérstaklega. Þau sérstöku mál eru ekki til umfjöllunar hér. Að lokum er lagt til að 

málsmeðferðartími verði að meðaltali ekki lengri en sex mánuðir frá þingfestingu máls til 

dómsuppsögu.
170
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6.3  Viðmiðunarreglur dómstólaráðs - Sakamál 

Skattalaga- og efnahagsbrotamál tilheyra sakamálaréttarfari og rannsökuð sem slík, eins og 

fjallað hefur verið um. Sakamál af þessum toga er í flestum tilfellum eftir málsrannsókn vísað 

til dómstóla. 

Stefnt skal að því að frestir í sakamáli, sem skattalagabrot og efnahagsbrotamál falla undir, sé 

samkvæmt 2. gr. tilkynningar dómstólaráðs nr. 4/2009 um viðmiðunarreglur. Þar segir að 

fyrirkall skuli gefið út innan tveggja vikna frá úthlutun málsins. Máli skal ekki frestað nema 

einu sinni fyrir hinn ákærða með tilliti til hvort hann ætli að halda uppi vörnum í málinu. 

Aðalmeðferð málsins skal hefjast innan sex vikna frá því að mál var þingfest. Nú sætir ákærði 

gæsluvarðhaldi sem skal að jafnaði þingfest inna einnar viku frá úthlutun án útgáfu fyrirkalls. 

Í tilfelli sem þessu skal stefnt að aðalmeðferð málsins verði innan tveggja vikna frá úthlutun, 

nema sérstaklega standi á eða eins fljótt sem kostur er. Eins og í einkamálum skal málum 

hraðað sérstaklega ef mál snúast um svokölluð viðkvæm mál eins og kynferðismál eða hinn 

ákærði sæti farbanni, slíkum málum skuli hraðað sérstaklega. Lagt er til að málsmeðferðartími 

verði ekki lengri en þrír mánuðir frá þingfestingu til dómsuppsögu.
171
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6.4 Úrræði sakamálalaga   

Ágreining um lögmæti rannsóknarathafna skattalaga- og efnahagsbrotamála, er hægt að leggja 

fyrir héraðsdóm sbr. ákvæði 1. mgr. 102. gr. sml., sem kveður á um að leggja má fyrir 

héraðsdóm, kröfu „um aðgerð á rannsóknarstigi sem atbeina dómara þarf til eftir öðrum 

ákvæðum laga þessara, þar á meðal kröfu um að skýrsla verði tekin af sakborningi, brotaþola 

eða öðru vitni fyrir dómi skv. 59. gr.„ 
172

 Að auki er hægt að leggja fyrir dómara ágreining um 

réttindi sakborninga/skattaðila, verjanda hans eða lögmanns sbr. 2. mgr. 102. gr. sml.  

Að þessu sögðu er mikilvægt að leyst úr kröfu sem fyrst sé sem lögð hefur verið fyrir dóm á 

grundvelli 102. gr. sml., og þeirra viðmiðunarreglna sem dómstólaráð hefur gefið úr. 

Varðandi túlkun á meginreglu um málsmeðferð, málshraða og réttlátri málsmeðferð, er sú 

meginregla reist á 1. mgr. 70. gr. stjskr., sem eðli málsins samkvæmt hefur margoft verið 

vitnað í, í þessari ritgerð er segir svo: „Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og 

skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan 

hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli....“
173

 sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Því má 

ætla að skattaðili geti borið lögmæti rannsóknaraðgerðar undir dómstóla.
174

 

Í greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, kemur fram að mönnum er 

tryggður þessi sjálfstæði réttur. Að auki kemur þar fram, í 8. gr. frumvarpsins, sem fjallar um 

lágmarksskilyrði þess að menn njóti þeirra réttinda að fá réttláta málsmeðferð fyrir 

dómstólum. Þeir fái ekki einungis úrlausn sinna mála í einkamálum heldur líka í opinberum 

málum, eins og sakamál teljast til og áður hefur verið nefnt. Einnig kemur fram í 

greinargerðinni að fyrirmæli frumvarpsins girði fyrir að stjórnvöldum verði, „veitt 

úrskurðarvald um hvort maður hefur gerst sekur um refsiverða háttsemi og um ákvörðun 

viðurlaga.“
175

 Við dómsúrlausnir héraðsdóms er mikilvægt að mál fái skjóta úrlausn og 

dragist ekki á langinn eins og segir í 1. mgr. 184. gr. sml., að „Dómur skal kveðinn upp svo 

fljótt sem unnt er.“
176177
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 Skáletrun höfundar. 
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 Skáletrun höfundar. 
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Málsmeðferð skattalaga- og efnahagsbrotamála skal samkvæmt þessu taka sem stystan tíma, 

fá skjóta málsmeðferð og vera einföld að sniðum, sbr. 1. mgr. 105. gr. sml. Málsgreinin 

kveður á um hvernig meðferð máls er háttað á fyrstu stigum dómþings sem samkvæmt þessu 

er gert ráð fyrir að máli ljúki í einu og sama þinghaldi.
178

 Málsgreinin hljóðar svo: „Frestur 

skal að jafnaði ekki veittur í máli til annars þinghalds nema sá sem kröfu gerir samþykki það 

eða dómari fallist á að það horfi honum ekki til réttarspjalla.“
179

  

Í 1. mgr. 105. gr. sml., er málsmeðferð þannig að sakborningi/skattaðila, er gefin kostur á að 

gera grein fyrir kröfunni munnlega og frestur er að jafnaði ekki gefinn í máli til annars 

þinghalds. Við málsmeðferð fyrir dómi er skýrsla tekin af sakborningi og skal dómari 

fullnægja ákvæðum 59. gr. sml., sbr. 1. mgr. 106. gr. sml., er sakborningi skylt að mæta fyrir 

dóm og gefa þar skýrslu, en aðeins ef lögregla eða ákærandi telur að þörf sé á, sbr. 2. mgr. 

106. gr. sml. Varðandi skýrslugjöf ákærða fyrir dómi er farið að ákvæðum 113. - 126. gr. sml. 

Að framansögðu má gera ráð fyrir að málsmeðferð skattrannsóknarmála og 

efnahagsbrotamála í héraði sé hröð og einföld eins og gert er ráð fyrir í 105. – 107. gr. sml.
180

 

Á það skal bent hér að meginreglan í íslensku réttarfari er sú að sá sem ber mál sitt undir 

dómstóla verði að hafa lögvarða hagsmuni af máli sem leyst er fyrir dómi.
181

 

Líta má á að ríkir hagsmunir hvers réttarríkis sé, að réttvísi nái fram að ganga á sem 

skemmstum málsmeðferðartíma, hvort heldur að máli ljúki með sektarviðurlögum hjá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins eða ákæru sérstaks saksóknara og málshöfðun fyrir dómstólum. 

Með tilliti til þessa er vísað í dóm Hæstaréttar, þó svo að í því máli er ekki um málsmeðferð 

skattrannsókna eða efnahagsbrotamála að ræða. Hrd. nr. 206/2007, ákæruvaldið gegn X, þar 

sem haldið var fram að í málsmeðferðinni hafi hagsmuna sakbornings ekki verið gætt og 

réttur hans brotinn skv. 70. gr. stjskr., og 6. gr. MSE. Engir annmarkar voru á meðferð 

málsins í héraði eins og X taldi, og var dómur héraðsdóms ómerktur af Hæstarétti og málinu 

vísað heim í hérað til löglegrar meðferðar.  
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Hrd. nr. 206/2007, sératkvæði Hjördísar Hákonardóttur segir svo:  

...Með 70. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og einnig 1. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, skal öllum tryggð réttlát 

málsmeðferð fyrir dómi. Eitt meginatriði réttlátrar málsmeðferðar er að hún sé 

milliliðalaus. Milliliðalaus málsmeðferð tryggir að ákærði og vitni koma fyrir þann 

dómara, sem metur sönnunargildi framburða þeirra, svo og að ákærði og verjandi 

hans eigi þess kost að fylgjast með framburði þeirra sem koma fyrir dóminn, 

andmæla honum og spyrja eða láta spyrja út í atriði sem þeir telja þörf á. Þá 

samrýmist það ekki milliliðalausri málsmeðferð að byggja á skriflegum gögnum 

um atriði sem hægt er að lýsa fyrir dómi. Milliliðalaus málsmeðferð er talin 

líklegust til þess að tryggja rétta niðurstöðu máls auk þess sem hún er talin stuðla 

að einfaldari og fljótvirkari úrlausn málsins, en það er annað mikilvægt markmið 

réttlátrar málsmeðferðar að niðurstaða náist svo fljótt sem unnt er....
182

 

Þegar tekin er ákvörðun um að vísa máli til dómstóla er ekki sjálfgefið að málsmeðferð taki 

stuttan tíma þrátt fyrir viðmiðunarreglur dómstólaráðs nr. 4/2009. Einföld og fljótvirk 

málsmeðferð er ef til vill hugsanleg framkvæmanleg í minniháttar málum. Þegar mál eru 

orðin mjög umfangsmikil eins og dæmin sanna og fjallað hefur verið um og vísað er í hér að 

neðan er ekki hægt að framkvæma skjóta úrlausn mála, sbr. Hrd. nr. 74/2012 en þar segir: 

...Ákærðu eru öll...[...]...sakfelld fyrir meiri háttar brot á skattalögum. Við 

ákvörðun refsinga fyrir brot þeirra verður að líta til hins langa tíma, sem meðferð 

máls þessa hefur tekið. Upphaf málsins verður rakið til húsleitar sem gerð var 

...[...]...28. ágúst 2002. Saksóknari efnahagsbrota hjá ríkislögreglustjóra sendi bréf 

til skattrannsóknarstjóra ríkisins 17. september 2003 vegna gruns um brot...[...]...á 

skattalögum, lögum um bókhald og lögum um ársreikninga. Skattrannsóknarstjóri 

hóf rannsókn málsins 17. nóvember 2003 og tilkynnti efnahagsbrotadeild 

ríkislögreglustjóra með bréfi 12. nóvember 2004 að málinu væri vísað til 

,,opinberrar rannsóknar“ vegna ætlaðra brota á skattalögum og fleiri tilgreindum 

lögum. Rannsókn efnahagsbrotadeildar á þeim sakargiftum, sem um er fjallað í 

þessu máli, dróst úr hömlu...
183
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Enn er vísað í Hrd. nr. 74/2012 en þar segir svo:  

...meðferð málsins er veigamikil skýring á þeim mikla drætti sem varð á rekstri 

þess fyrir héraðsdómi. Verður að átelja þessa málsmeðferð harðlega... 

Afar löng málsmeðferð í máli þessu og miklar sviptingar í rannsókninni sem og 

málsmeðferðinni allri, sem hófst upp úr miðju ári 2002 og lauk ekki fyrr en um 10 árum síðar, 

er ekki hægt að flokka undir það að teljast réttlát málsmeðferð fyrir dómi.  

Héraðsdómur segir svo í máli þessu, í niðurstöðu kafla dómsins, undir heitinu „refsing og 

sakakostnaður“: 

 ...Ákæruvaldið hefur ekki réttlætt þann langa tíma sem rannsókn málsins tók og 

telur dómurinn að ákærðu hafi vegna þessa dráttar ekki notið réttlátrar 

málsmeðferðar í skilningi 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33, 1944 og 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög um hann nr. 62, 1994...  

Ef málsaðili er ósáttur við úrskurð eða dómsorð héraðsdóms hefur hann þann kost að skjóta 

málinu til Hæstaréttar til efnislegrar meðferðar og úrlausnar. Með því að skjóta máli til 

Hæstaréttar er verið að fara fram á endurskoðun á ákvörðun viðurlaga og niðurstöðu sem 

byggðar eru á skýringum eða beitingu þeirra réttarreglna, sem héraðsdómur byggi ákvörðun 

sína á. Einnig er farið fram á endurskoðun sem byggð er á mati, á sönnunargildi annarra 

gagna sem lögð hafa verið fram, ómerkingu á dómnum, heimvísun máls eða frávísum máls frá 

héraðsdómi sbr. a – e lið 1. mgr. 196. gr. sml.  

Dómari skal gæta að því við úrlausn sakamáls, að mál getur verið margþætt og er þá átt við 

mismunandi kröfur sem geta verið hafðar uppi við eina og sama sakamálið, eins og oft er í 

málum er varða skattalagabrot og efnahagsbrot. 

Þegar fjallað er um opinbera málsmeðferð, sem sakamál teljast til, og það að málsmeðferðin 

sé háð í heyranda hljóði er verið að vísa til þeirrar rótar þegar dómsvald og réttarfar okkar var 

vanþróað, eða ekki í þeirri mynd sem við eigum að venjast í dag.  
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7.0  Niðurstöður 

Afar flókin mál eru rannsökuð hjá embætti sérstaks saksóknara. Embættið sem var stofnað í 

tengslum við rannsóknir mála tengdu bankahruninu 2007, rannsakar ekki einungis mál því 

tengdu, heldur eru rannsökuð hjá embættinu mál sem tengjast öðrum málaflokkum. 

Rannsóknar- og ákæruheimildir embættisins taka einnig til auðgunarbrota, efnahagsbrota og 

skattalagabrota sem rannsökuð hafa verið af skattrannsóknarstjóra ríkisins, Fjármálaeftirlitinu 

og Samkeppniseftirlitinu sbr. 2. mgr. 1. gr. lss.  

Mörg þessara mála eru afar umfangsmikil þar sem háar fjárhæðir og mikið gagnamagn flæðir. 

Margir hafa verið grunaðir um saknæma aðild að þessum málum og gríðarlegur fjöldi vitna 

hefur verið leiddur til skýrslutöku. Þó að embætti sérstaks saksóknara rannsaki almennt þau 

mál sem tengd eru bankahruninu, hefur mikil aukning mála verið hjá embættinu ekki síst 

vegna rannsókna á skatta- og efnahagsbrotamálum.  

Brot sem falla undir háttsemi tekjuskattslaga, virðisaukaskattslaga og staðgreiðslulaga er 

oftast metið sem minniháttar mál sem oftast er lokað með sektarmeðferð. Með tillit til þess er 

horft til umfangs og háttsemi skattaðila.  

Skattalaga- og efnahagsbrotamál sem teljast brjóta gegn ákvæðum 262. gr. hgl., eru talin 

meiriháttar og þar er fangelsisrefsingin. Þó má benda á að til eru dómar þar sem dæmd hefur 

verið sekt en ekki fangelsi, þar sem mál hefur verið metið þannig að um minniháttar brot hafi 

verið að ræða, þrátt fyrir brot á ákvæðum 262. gr. hgl. Ekki hefur verið fjallað sérstaklega um 

þau mál né þau rakin hér.  

Hvað varðar skipulag rannsóknar hjá embætti sérstaks saksóknara þá var gerð áætlun í maí 

2010 sem ráðgerir að flest mál embættisins verði komin vel á veg eða jafnvel lokið á árinu 

2014.
184

 Þær vangaveltur, um hagræðingu innan skattastjórnsýslunnar, fá byr undir báða 

vængi ef hugsað er til þess að embætti sérstaks saksóknara átti einungis að starfa til 1. janúar 

2010 samkvæmt kostnaðaráætlun fjármálaráðuneytisins, sem fylgdi með frumvarpi því er 

varð að lögum um embætti sérstaks saksóknara nr. 135/2008.  
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 Kynning á starfi embætti sérstaks saksóknara, í húsakynnum embættisins, þann 10. apríl 2013, fyrir 

Stjórnvísi. Félag um framsækna stjórnun. Kynning: Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari. 
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Eftir sameiningu efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra og sérstaks saksóknara hefur 

umhverfi skattrannsókna- og efnahagsbrotamála breyst mjög mikið og hratt að umfangi, má 

því ætla að embætti sérstaks saksóknara sé komið til með að vera starfandi um ókomin ár.  

Í greinargerð með frumvarpi að lögum um embætti sérstaks saksóknara var gert ráð fyrir að 

embættið yrði starfrækt tímabundið. Nú hefur það sýnt sig að embættið hefur þanist út og ekki 

er hægt að sjá að embættið verði lagt niður.  

Hjá embættunum skattrannsóknarstjóra ríkisins og sérstökum saksóknara hafa mál engin 

sérstök tímamörk heldur eru þau unnin eins fljótt og unnt er. Mikið er að gera hjá þessum 

embættum og mál eru afgreidd í þeirri tímaröð sem þau berast og eru þau afgreidd eins fljótt 

og auðið er.  

Hugrenning höfundar er hvort þarna væri hægt að beina málum í fljótvirkari farveg þannig að 

sá sem fer í úttekt skattrannsókna og efnahagsbrota viti nokkurn vegin hversu langan tíma mál 

hans verður til rannsóknar. Það væri til mikilla bóta. 

Við upphaf rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins fer fram skýrslutaka. Málið fer í 

ákveðinn rannsóknarramma og skattaðili fær stöðu sakbornings sem fer í skýrslutöku ásamt 

miklu rannsóknarferli sem lögbundið er hjá embættinu.  

Ef ástæða þykir er máli vísað til sérstaks saksóknara í opinbera rannsókn. Í raun þarf sami 

aðili að fara á byrjunarreit hvað rannsókn og skýrslutöku varðar hjá embætti sérstaks 

saksóknara þó að öll rannsóknargögn liggi fyrir sem þykja fullgild og fylgja málinu frá 

skattrannsóknarstjóra ríkisins. Þó meðfylgjandi rannsóknargögn séu góð og gild, leggur 

embætti sérstaks saksóknara eðlilega mat á gögn fyrri rannsóknar.  

Rannsókn sérstaks saksóknara byggir þar af leiðandi á þeim gögnum er fylgja málinu, en farið 

er í frekari gagnaöflun ef það virðist vanta upp á þau gögn sem fyrirliggjandi eru. Þannig þarf 

skattaðili að byrja á byrjunarreit þó gögn liggi fyrir sem eru til viðmiðunar. Sama ferlið er 

endurtekið, yfirheyrsla, skýrslutaka og allt það sem hann hefur þegar gengið í gegnum á hinu 

rannsóknarferlinu, hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins.  
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Hægt er að velta því fyrir sér hvort það sé ásættanlegt að aðilar máls fari tvisvar til þrisvar í 

gegnum rannsóknarferlið. Það er umhugsunarvert hvort hægt væri að hafa rannsóknarferlið og 

málsmeðferðina á einhvern annan hátt. Ef mál fer fyrir dómstóla, fer fram enn ein 

skýrslutakan, sem er ígildi þriðju skýrslutöku vegna sama máls. 

Slík málsmeðferð getur því tekið óralangan tíma og langur tími getur þar af leiðandi liðið frá 

upphafi máls hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins og þar til máli lýkur fyrir dómstólum. Á 

þessum langa tíma er ekki ólíklegt að fólk bresti minni, sem hugsanlega gæti leitt til 

ótrúverðugleika, til að mynda í skýrslutökum og vitnaleiðslum.  

Í inngangi ritgerðarinnar er þeirri spurningu varpað fram hvort málsmeðferð skattrannsókna- 

og efnahagsbrotamála teljist réttlát og ásættanleg. Því er til að svara að mál sem til rannsóknar 

er þurfi að rannsaka oftar en einu sinni frá grunni eins og raunin er, þykir varla ásættanleg 

málsmeðferð. Ekki síst ef litið er til réttláts málsmeðferðarhraða, þá tefur það óneitanlega allt 

rannsóknarferlið þegar sami maður þarf að fara í það minnsta í gegnum tvær skýrslutökur, 

hugsanlega þrjár skýrslutökur vegna sama málsins. 

Slík málsmeðferð flokkast undir óréttláta málsmeðferð og þar af leiðandi andstæð ákvæðum 

1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu. 

Mannréttindi og réttur sakbornings til réttlátrar málsmeðferðar ætti að vera í fyrirrúmi í öllum 

þáttum rannsóknar, allt þar til máli lýkur fyrir dómstólum, ekki síst þar sem dæmi eru um að 

málsmeðferðartími hafi verið tíu ár, frá upphafi málsrannsóknar þar til málalyktir voru.  

Sá sem rannsókn sætir, ætti ekki að þurfa að sæta yfirheyrslu og skýrslutöku auk allra annarra 

óþæginda, í þrígang eins og nú þekkist. Ekki er verið að taka svo djúpt í árinni og segja að 

skattastjórnsýsla, rannsóknaraðilar og dómstólar fari ekki að lögum hvað þetta varðar. Aðeins 

er verið að árétta að gæta þarf þess í öllum þáttum rannsókna, allt þar til máli lýkur fyrir 

dómstólum að mannréttindi sakbornings á að vera í fyrirrúmi.  
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Með vísan í framangreint og þá mikilvægu sameiningu efnahagsbrotadeildar 

Ríkislögreglustjóra og embættis sérstaks saksóknara er hugrenning höfundar sú að sameina 

alla skattastjórnsýslu undir embætti sérstaks saksóknara. Með allri skattastjórnsýslu er átt við 

að fella alla starfsemi skattrannsóknarstjóra ríkisins undir starfsemi embættis sérstaks 

saksóknara. Hvað svo sem það embætti kæmi til með að heita er svo önnur hugrenning.  

Það er tillaga höfundar að fella beri starfsemi skattrannsóknarstjóra ríkisins undir embætti 

sérstaks saksóknara, sem sér deild. Með því væri hugsanlega hægt að hagræða í fjármálum, 

minnka umfang móttöku og skrifstofu og minnka þannig útgjaldaliði ríkisins. Með tilliti til 

framangreinds væri samvinna þessa embætta lykilatriði, til að gæta að hagsmunum þeirra sem 

rannsókn sæta í skattalagabrotum eða efnahagsbrotamálum. Samvinna embættanna væri að 

mati höfundar lykillinn að ásættanlegri, réttlátri málsmeðferð og réttlátum 

málsmeðferðarhraða.  
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8.0  Lokaorð 

Mikil breyting hefur verið á sviði skattrannsókna- og efnahagsbrotamála hér á landi, þegar 

embætti sérstaks saksóknara var stofnað. Efling rannsókna á sviði efnahagsbrota jókst til 

muna við sameiningu embættis sérstaks saksóknara og efnahagsbrotadeildar 

ríkislögreglustjóra. Sameiningin var byggð upp með hagkvæmissjónarmið að leiðarljósi, sem 

leiða átti til sterkari rannsóknareiningar með rannsóknar- og ákæruvald, á sviði skatta- og 

efnahagsbrota. 

Í inngangi ritgerðarinnar er velt fram þeirri hugrenningu hvort málsmeðferð skattrannsókna- 

og efnahagsmála sé réttlát og ásættanleg. Rakið hefur verið rannsóknarferli skattalaga- og 

efnahagsbrotamála með sérstakri áherslu á embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins og embætti 

sérstaks saksóknara. Sýnt hefur verið fram á hver framkvæmd skattrannsókna og 

málsmeðferða er á sviði skattarefsiréttar/sakamálaréttarfars.  

Við vinnslu ritgerðarinnar komst höfundur að því að í huga hins almenna borgara falla ekki 

skattalaga- og efnahagsbrotamál undir hugtakið sakamál. Sakamál og sakamálaréttar eru oftar 

tengd öðrum, alvarlegum glæpum eins og mannsskaða. Ljóst þykir því að hinn almenni 

borgari er ekki vel upplýstur um að sakamál tengist skattrannsóknum, skattalagabrotum og 

efnahagslagabrotum, hvað þá heldur að réttlát málsmeðferð og réttlátur málsmeðferðarhraði er 

stjórnarskrárvarinn réttur hvers manns.  

Í ljós hefur komið við vinnslu ritgerðarinnar að það mætti setja tímamörk á mál sem koma til 

rannsókna er varða skattalagabrot og efnahagslagabrot. Málsafgreiðslu ætti, að mati höfundar, 

að vera gefinn ákveðinn afgreiðslu- og flokkunartími áður en mál er tekið til refsi-, sektar, eða 

sakamálameðferðar. 

Það er mat höfundar að ásættanlegur rannsóknartími ætti að vera sem stystur, svo sá sem 

rannsókn sætir þurfi ekki að hafa yfir höfði sér málsmeðferðina, hvort heldur hún verður 

sektarmeðferð eða sakamálameðferð sem endar fyrir dómi. Á þetta við, hvort heldur um er að 

ræða minniháttar skattalagabrot eða ásetning stórfellds meiri háttar brots. Höfundur hefur 

leitast við að leiða lesandann í heim þeirra sem rannsókn sæta varðandi hugsanlegt skattalaga- 

og efnahagslagabrot.  
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Í upphafi lokaorða var fjallað um sameiningu efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra og 

embættis sérstaks saksóknara. Því er það spennandi að vita hvað verður í framtíðinni. Verður 

næsta sameining sú að embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins verði sameinað embætti sérstaks 

saksóknara? Ekki er ólíklegt að það verði hagkvæmur kostur, ekki síst ef litið er til 

hagræðingar í þjóðarbúskapnum. 
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Frumvarp til laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, 233. mál, þskj. 252.

 Löggjafarþing, (2007-2008). Vefútgáfa Alþingistíðinda A – deild, sótt þann 3. febrúar

 2013 af: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html 

Frumvarp til laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstara aðstæðna á

 fjármálamarkaði o.fl. 136. löggjafarþing, 80. mál, þskj. 80. 136. Löggjafarþing.  

(2008-2009). Vefútgáfa Alþingistíðinda A-deild, sótt þann 12. júní 2013 af:

 http://www.althingi.is/altext/136/s/0080.html  

 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html
http://www.althingi.is/altext/117/s/0405.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0844.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/119/s/0001.html
http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/0080.html
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Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja).

 136. löggjafarþing, 141. mál, þskj. 156. Löggjafarþing (2008-2009). Vefútgáfa

 Alþingistíðinda A – deild, sótt þann 7. febrúar 2013 af:

 http://www.althingi.is/altext/136/s/0156.html    

Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara. 136. löggjafarþing, 141. mál, þskj. 312.

 Löggjafarþing, (2008-2009). Vefútgáfa Alþingistíðinda A – deild, sótt þann  

 06. febrúar 2013 af: http://www.althingi.is/altext/136/s/0312.html 

Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir).136.

 löggjafarþing, 393. mál, þskj. 663. Löggjafarþing, (2008-2009). Vefútgáfa

 Alþingistíðinda A – deild, sótt þann 27. febrúar 2013 af:

 http://www.althingi.is/altext/136/s/0663.html  

Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir). 136.

 löggjafarþing, 393. mál, þskj. 822. Löggjafarþing, (2008-2009). Vefútgáfa

 Alþingistíðinda A – deild, sótt þann 09. febrúar 2013 af:

 http://www.althingi.is/altext/136/s/0822.html 

Frumvarp um breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, með síðari

 breytingum, og lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum

 (nefndarálit allsherjarnefndar). 137. löggjafarþing, 138. mál, þskj. 292. Löggjafarþing,

 (2009). Vefútgáfa Alþingistíðinda A – deild, sótt þann 09. febrúar 2013 af:

 http://www.althingi.is/altext/136/s/0292.html 

Frumvarp til laga um breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, með

 síðari breytingum, og lögum um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku

 bankanna 2008 og tengdra atburða, nr. 142/2008. 137. löggjafarþing, 138. mál, þskj.

 217. Löggjafarþing, (2009). Vefútgáfa Alþingistíðinda A – deild, sótt þann 6. febrúar

 2013 af: http://www.althingi.is/altext/137/s/0217.html 

Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (efling

 embættisins). 137. löggjafarþing. 138. mál, þskj. 306. Löggjafarþing, (2009).

 Vefútgáfa Alþingistíðinda A - deild, sótt þann 9. janúar 2013 af:

 http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=137&mnr=138  

Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (verksvið

 embættisins). 138. löggjafarþing. 511. mál, þskj. 1171. Löggjafarþing, (2009-2010).

 Vefútgáfa Alþingistíðinda A - deild, sótt þann 9. febrúar 2013 af:  

 http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=511 

Frumvarp til laga um breyting um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, með síðari

 breytingum. 139. löggjafarþing, 754. mál, þskj. 1306 og 1673. Löggjafarþing, (2010

 2011). Vefútgáfa Alþingistíðinda A- deild, sótt þann 07. febrúar 2013 af:

 http://www.althingi.is/altext/139/s/1306.html og

 http://www.althingi.is/altext/139/s/1673.html  

http://www.althingi.is/altext/136/s/0156.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/0312.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/0663.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/0822.html
http://www.althingi.is/altext/136/s/0292.html
http://www.althingi.is/altext/137/s/0217.html
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=137&mnr=138
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=511
http://www.althingi.is/altext/139/s/1306.html
http://www.althingi.is/altext/139/s/1673.html
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Lagaskrá: 

Lög nr. 122/1993 lög um breytingar í skattamálum. 

Lög nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Lög nr. 50/1988 um virðisaukaskatt. 

Lög nr. 30/1992 um yfirskattanefnd. 

Lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. 

Lög nr. 145/1994 um bókhald. 

Lög nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. 

Lög nr. 37/1995 um breyting á lögum um bókhald, nr. 145/1994, lögum um ársreikninga, ofl. 

Lög nr. 39/1995 um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940. 

Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Lög nr. 113/1999, um tryggingargjald. 

Lög nr. 90/2003 um tekjuskatt.  

Lög nr. 3/2006 um ársreikninga. 

Lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála. 

Lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði o.fl. 

Lög nr. 135/2008 um embætti sérstaks saksóknara. 

Lög nr. 25/2009 um breyting á lögum nr. 135 11. desember 2008, um embætti sérstaks 

saksóknara. 

Lög nr. 80/2009 um breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara nr. 135/2008, með 

síðari breytingum, og lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum. 

Lög nr. 52/2010 um breytingu á lögum um embætti sérstaks saksóknara og lögum um 

meðferð sakamála, með síðari breytingum. 

Lög nr. 82/2011 um breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, með 

síðari breytingum. 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940.   

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993. 

Stjórnskipunarlög nr. 97/1995 um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 

með síðari breytingum.  
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Lögreglulög nr. 90/1996. 

 

Reglugerðir/Reglur: 

Reglugerð nr. 373/2001 um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna. 

Reglugerð nr. 334/2006, um breytingu á reglugerð nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits 

og skattrannsókna. 

Reglugerð nr. 651/2009 um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o.fl.  

Reglur nr. 837/2006 um rafræna vöktun. 
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Dómaskrá:  

Hæstaréttardómar: 

Hrd. 1993, bls. 63  (mál. nr. 23/1993).  

Hrd. 1996, bls. 2610  (mál. nr. 53/1996). 

Hrd. 1999, bls. 3704  (mál. nr. 265/1999).  

Hrd. 1999, bls. 3944  (mál. nr. 432/1999).  

Hrd. 2000, bls. 2922  (mál. nr. 124/2000).  

Hrd. 2003, bls. 1500  (mál. nr. 338/2002).  

Hrd. 2003, bls. 130  (mál. nr. 415/2002).  

Hrd. 2003, bls. 3377  (mál. nr. 112/2003).  

Dómur Hæstaréttar frá 8. nóvember 2007 í máli nr. 206/2007.  

Dómur Hæstaréttar frá 3. október 2008 í máli nr. 514/2008. 

Dómur Hæstaréttar frá 21. september 2009 í máli nr. 497/2009.  

Dómur Hæstaréttar frá 11. september 2009 í máli nr. 521/2009.  

Dómur Hæstaréttar frá 1. júní 2011 í máli nr. 724/2009.  

Dómur Hæstaréttar frá 21. júní 2010 í máli nr. 751/2009. 

Dómur Hæstaréttar frá 10. febrúar 2011 í máli nr. 77/2010.  

Dómur Hæstaréttar frá 3. mars 2010 í máli nr. 78/2010.  

Dómur Hæstaréttar frá 10. maí 2010 í máli nr. 287/2010.  

Dómur Hæstaréttar frá 10. maí 2010 í máli nr. 288/2010.  

Dómur Hæstaréttar frá 14. maí 2010 í máli nr. 291/2010.  

Dómur Hæstaréttar frá 18. maí 2010 í máli nr. 306/2010.  

Dómur Hæstaréttar frá 26. janúar 2012 í máli nr. 418/2011.  

Dómur Hæstaréttar frá 16. febrúar 2012 í máli nr. 504/2011.  

Dómur Hæstaréttar frá 25. janúar 2012 í máli nr. 685/2011.  

Dómur Hæstaréttar frá 7. febrúar 2013 í máli nr. 74/2012.  

Dómur Hæstaréttar frá 4. júlí 2012 í máli nr. 470/2012. 
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Héraðsdómar: 

Héraðsdómur Suðurlands frá 2. júlí 2007 í máli nr. S-845/2006. 

Héraðsdóms Reykjavíkur frá 22. febrúar 2013 í máli nr. S-780/2012.  

Héraðsdómur Vesturlands frá 4. mars 2013 í máli nr. S-169/2012.  

Héraðsdóms Reykjavíkur frá 28. júní 2013 í máli nr. S-909/2012. 

 

Úrskurðir:  

Úrskurður yfirskattanefndar. Úrskurður nr. 31/2003.  

 

Vefheimildir: 

http://www.althingi.is 

http://www.domstolar.is 

http://www.forsaetisraduneyti.is 

http://www.fonsjuris.is 

http://www.haestirettur.is 

http://www.logreglan.is 

http://www.personuvernd.is  

http://rsk.is 

http://www.serstakursaksoknari.is/ 

http://www.skattrann.is 

http://www.stjornartidindi.is/ 

http://www.stjskr.is 

http://yskn.is/ 
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Munnlegar heimildir: 

Ásmunda B. Baldursdóttir, saksóknarfulltrúi embættis sérstaks saksóknara.  

Viðtal tekið í húsakynnum embættis sérstaks saksóknara 14. febrúar 2013.  

Tölvusamskipti í maí 2013. 

 

Helga Rún Hafliðsdóttir, starfsmaður skattrannsóknarstjóra ríkisins.  

Tölvusamskipti í mars 2013. 

 

Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari.  

Kynning á starfi embætti sérstaks saksóknara, í húsakynnum embættisins, þann 10. apríl 2013, 

fyrir Stjórnvísi. Félag um framsækna stjórnun.  

Kynning: Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


