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Efni: Umsögn um frv. til laga um tekjuskatt o.fl. (landiÖ eitt skattumdæmi),

Vísað er tii tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 5. desember 2009, þar 
sem óskað er umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint mál.
Með frumvarpinu er lagt til að landið verði gert að einu skattumdæmi undir 
yfirstjórn Ríkisskattstjóra. Fram kemur í frumvarpinu að ráðgert er að reknar 
verði fimm skattstofur, þar af fjórar á landsbyggðinni, en jafnframt verði 
verkefnum dreift víðar með fjarvinnslu þar sem því verður við komið. í 
frumvarpinu er því lagt tii að skattstofum verði fækkað um fjórar og er áætiað 
að árlegur sparnaður vegna þessara breytinga og annarra hagræðingaraðgerða 
geti orðið um 140 milljónir króna á ári.
Framangreindar breytingar eru rökstuddar með vísan til þess að núverandi 
fyrirkomulag hafi margvísíega ókosti, s.s. að skortur sé á sérhæfingu, 
ójafnvægi sé í starfsmannafjölda miðað við fjölda skattgreiðenda í hverju 
umdæmi, erfiðlega gangi að ráða háskólamenntað fólk til starfa á skattstofum 
á fámennum svæðum og mtkíil kostnaður hijótist af því að halda úti mörgum 
starfseiningum. jafnframt er bent á að þróun í upplýsingatækni hafi gjörbylt 
vinnuiagi og aukið afköst Staðsetning skattstofa skipti því minna máli en 
áður. Kostir við núverandi fyrirkomulag eru hins vegar einkum taidir vera þeir 
að það tryggi nærþjónustu við iögaðila og einstaklinga, mikia staðþekkingu sé 
að finna á skattstofum og einnig skapi starfsemin störf á iandsbyggðinni.
Að áliti Sambands ísienskra sveitarfélaga er óhjákvæmilegt við núverandi 
aðstæður í ríkisfjármáium að hagræða í opinberum rekstri. í skýringum við 
frumvarpíð eru færð fram sterk rök fyrir því að með þeim breytingum sem þar 
eru lagðar tii verði hægt að ná fram umtalsverðum sparnaði. Sambandið lýsir 
þó áhyggjum af því hvernig þjónustu verður háttað á þeim stöðum þar sem 
skattstofur verða ekki lengur starfandi. Jafnframt leggur sambandið áherslu á 
að reynt verði að komast hjá uppsögnum með því að standa við þau áform 
um fjarvinnsiu sem iýst er f skýringum við frumvarpið og að 
hagræðingaraðgerðir bitni ekki harðar á landsbyggðinni heidur en 
höfuðborgarsvæðinu. Þar má nefna að mikiívægt er að á iandsbyggðinni 
bjóðist áfram störf fyrir fóik með háskóiamenntun.
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