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Fyrirspyrjandi Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 

Til ríkisstjórna Norðurlanda 
 

Til ríkisstjórna Norðurlanda 

Skrifleg fyrirspurnum skattaskjól 
Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin hyggst leggja fram tillögu um undanskot frá 

skatti. Ýmis álitaefni hafa verið borin undir fræðimenn á þessu sviði, og nefndin 

hyggst einkum beina athyglinni að einu atriði – miðlun upplýsinga milli stjórnvalda í 

hverju ríki. Nefndin hefur aflað sér eftirfarandi upplýsinga/skilnings með samtölum 

við fræðimenn með þekkingu á efninu og fleiri: 

 

Eins og málum er nú háttað er það skilyrði fyrir því að tvö ríki geti skipst á 

upplýsingum að fyrirspurn varði tiltekinn einstakling eða tiltekið fyrirtæki 

sérstaklega. Óheimilt er að senda almennar og opnar fyrirspurnir. Skyldu ríkis til að 

afhenda upplýsingar um tiltekinn einstakling, fyrirtæki eða mál eru sett þau takmörk 

að ríkinu (eða stjórnvaldi þess) sem sendir fyrirspurnina er óheimilt að fara fram á 

upplýsingar sem ekki væri hægt að fara fram á með sama hætti í heimalandinu. 

Jafnvægi verður að ríkja. Óski norrænu ríkin þess að geta aflað ítarlegri upplýsinga 

um einstaklinga eða fyrirtæki sem eiga fjármuni í öðru landi verða þau með 

hliðstæðum hætti að heimila öðrum löndum að sækja sér sams konar upplýsingar frá 

því norræna ríki sem um ræðir. 

 

Oft stendur þannig á að enginn skortur er á upplýsingum. Þvert á móti. Lausnin er 

ekki að afla almennt meiri upplýsinga. Aftur á móti skortir tæknilega kunnáttu og 

réttu verkfærin til úrvinnslu og greiningar á fyrirliggjandi upplýsingum. Þar getur 

reynst nauðsynlegt að koma upp samhæfðum tæknilausnum og afla sambærilegra 

gagna. Nauðsynlegt getur orðið að taka upp samræmdar reglur á Norðurlöndum um 

hvaða upplýsingar fara má fram á innanlands, eigi slíkt kerfi að verða starfhæft yfir 

landamæri. 
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Með vísan til þess sem hér hefur verið nefnt beinir hagvaxtar- og þróunarnefnd 

Norðurlandaráðs því eftirfarandi spurningu til ríkisstjórna Norðurlandanna: 

 

• Hvaða reglur gilda í landinu um hvernig staðið er að öflun/miðlun upplýsinga 

innanlands, svo og milli landa (innan Norðurlanda/Evrópusambandsins/EES), í 

þeim tilgangi að grafast fyrir um hugsanleg svik/lögbrot/skattundanskot, 

hvort heldur er hjá einstaklingum eða fyrirtækjum/samsteypum? 

 

• Hvaða ágalla eða þarfir getur ríkisstjórnin nefnt á þessu sviði, og eru uppi 

áform um að breyta gildandi reglum eða framkvæmd til þess að vinna bug á 

tilteknum vandamálum? 
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