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Rösa Helga Ingólfsdóttir skattstjóri Vestfjarðaumdæmis

Fyrir háttvirtri efhahags- og skattanefnda liggur nú frumvarp til breytinga á skattalögum vegna 
breytinga á skipuiagi og starfsenú skattyfírvalda. Við höfum kynnt okkur efni frumvarpsins og þar 
sem við höíum hagsmuna að gæta í málinu, viljum við veita nefndinni umsögn okkar um írumvarpið 
og gera nokkrar athugasemdir við innihald þess og markmið.

Einkum gerum við athugasemdir við niðurskurð í skatteftiríiti, fækkun eininga í kerfínu og 
staðsetningu þeinra eininga sem áfrarn verða til staðar. Fjármálaráðuneytið sendi skattstjórum drög að 
frumvarpinu og óskaði athugasemda fyrir nokkrum vikum. Við sendum hinu háa ráðuneyti umsögn 
okkar, en rétt er að taka fram að einungis gafst einn sólarhringur til að kynna sér frumvarpið og skila 
athugasemdtmum. Þær virðast ekki hafa fyígt frumvarpinu til nefodarinnar.

L Eftirlit

Fyrir liggur að óhjákvæmilega þarf að skera niður í útgjöldum og auka tekjur hins opinbera. Þar 
sem skattkerfíð er helsta tekjuöfíunarleið ríkissjóðs, teljum við að vanda verði vel til þess verks og 
ekkert megi gera það sem veikir eftirlitshlutverk skattyfírvalda, því þá muni tekjur skiia sér síður til 
ríkissjöðs og sparnaður sá sem kynni að nást með hagræðingu yrði borinn fyrir bí. Þetta er sérstaklega 
mikilvægt í Ijósi þeirra skattahækkana sem boðaðar hafa verið, enda auka skattahækkanir og 
samdráttur í efhahagslífmu verulega hvatann til undanskota.

í frumvarpinu kemur að okkar mati fram ilia dulbúinn niðurskurður á skatteftirliti á næstu árum. 
Samkvæmt orðalagi í athugasemdum frumvarpsins virðist að gert sé ráð fyrir því að lækka eigi 
kostnað í framtíðinni með því að auka magnafgreiðslu. Væntanlega er átt við að hun muni felast í 
aukinni sjálfvirkri afgreiðslu skattframtala og virðisauka- og staðgreiðsluskilum. Reynslan hefur 
margsýnt að stafrænt eftirlit kemur aldrei í staðirm fyrir hefðbundið eftirlit. Rafrænt eftirlit byggir 
meðal annars á ýmsum stöðlum og viðmiðum sem eftirlitsforrit vinna eftir. Töluvert streymi 
starfsmanna hefur verið á milli embættis ríkisskattstjóra og endurskoðunarfyrirtækj anna á 
undanfömum árum og við höfum um það vitneskju að með því hafí þekking á þeim stöðlum og 
viðmiðum sem notuð eru í rafrænu eftirliti einfaldlega verið flutt yfír til endurskoðunarfyrirtækj anna 
og hún nýtt til að koma skattframtölum i gegnum rafrænt kerfí án athugasemda. Því má ljóst vera að 
veraleg hætta er á að skattaundanskot og skattasniðganga aukist verulega ef áherslan á rafrænt eftirlit 
verði ekki meiri en nú þegar er.

Við teljum einnig að með fækkun eininga í skattkerfinu muni á landsbyggðirmi tapast ákveðin 
snerting skattyfírvalda og gjaldenda enda er staðbundin þekking á atvinnurekstri í núverandi 
umdæmum afar verðmæt og hana væri hægt að nýta vel. Þessi staðbundna þekking veitir aðhald en er



eirmig góð leið til ráðgjafar og dreifmgu upplýsinga til gjaldenda sem stuðlar án efa að betri 
skattsskilum. Við teljum því að það sem kynni að sparast í framtíðinni með því að leggja niður 
einingar muni ekki koma til góða þar sem veikara eftirlit muni valda minni heimtum á tekjum en áður.

II. skattkerfíð

Núverandi skattkerfí hefur marga galla sem hægt er að lagfæra með töluverðum breytingum. 
Margar af breytingunum sem lagðar eru til í frumvarpinu eru tvímælalaust til bóta. Telja má ýmsa 
hagkvæmni í því að gera landið að einu skattumdæmi. Með því náist meiri samræming á reglum og 
hagræði á ýmsan hátt. Þó mætti gera mun betur í því efni og einfalda máísmeðferðarreglur verulega frá 
því sem nú er. Við teijum að sljómsýsluieg túlkun á málsmeðferð hafi til að mynda verið allt of víð á 
undanfömum árum sem hafi leitt til þess að oft hafi langur tími farið í mál sem síðan hafi fallið fyrir 
yfirskattanefhd á stjómsýslutæknilegum atriðum. Til dæmis mætti fækka bréfaskriftum á milli 
gjaldenda og skattyfírvalda með skipulagsbreytingum.

Við viljum gera athugasemd við eitt atriði í athugasemdum með frumvarpinu er varðar einföldun á 
málsmeðferðarreglum. Þar segir að með þessari samræmingu verði komið frekar í veg fyrir að 
gjaldendur í atvinnurekstri eigi heimili í einu skattumdæmi og rekið fyrirtæki í öðru og nýtt sér þá 
stöðu til undanskota. Það er okkar mat að í raun breyti litlu þótt landið verði að einu umdæmi hvað 
þetta varðar, því gjaldandi getur eftir sem áður verið með starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu en skráð 
heimili sitt í litlu sveitarfélagi og þangað remii tekjurnar. Meö brotthvarfí hiimar staðbundnu þekkingar 
sem neftid er hér að framan má telja Hklegt að eftirlit með slíkri starfsemi verði í reynd ómarkvissara 
en áður.

III. staðsetning eininga

Samkvæmt þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjórar afgreiðslur 
skattyfírvalda skuli staðsettar á landsbyggðinni og ein á höfuðborgarsvæðinu. Afgreiðslumar nefhist 
skattstofur. Aðeins kemur fram hvar afgreiðsían á höfuðborgai'svæðinu skuli staðsett en það er i 
Hafnarfirði. Staðsetning annarra afgreiðslna verði ákveðin af fjármálaráðherra að tillögu 
ríkisskattstjóra. Tekið er fram annarsstaðar í athugasemdunum að skattstofumar á ísafirði, Siglufirði 
og í Vestmannaeyjum séu litlar einingar sem verði unnt að loka í ftamtíðinni. Teljum við þetta 
einkennilega framsetningu því það verði ekki annað skilið af þessu en að þegar hafi verið ákveðið að 
hafa afgreiðslur staðsettar á Akranesi, Hellu, Egilsstöðum og Akureyri. Þetta þýði væntanlega að 
ríkisskattstjóri hafi þegar skilað tillögum sínum til hæstvirts íjármálaráðherra og hann þegar tekið 
ákvörðun um staðsetningu afgreiðslustöðva, jafnvel þrátt fyrir að frumvarpið hafi ekki orðið að lögum 
enn.

Við þetta viljum við gera verulegar athugasemdir. Skattstofur á landsbyggðinni hafa skapað 
fjölbreytni í atvinnulífi á minni stöðum og veitt fólki með háskólamenntun tækifærí til að velja sér 
búsetu með tilliti til starfs. Reynslan hefur einnig sýnt að starfsmannavelta á landsbyggðinni er mun 
minni og atvinnulífið stöðugra en á höfuðborgarsvæðinu. Margoft hefur komið fram að verkefni á 
vegum hins opinbera sem hafa verið færð á landsbyggðina hafi verið unninn af meir skilvirkni og 
stöðugleika en á höfuðborgarsvæðinu. Bendum við á að starfsreynsla á skattstofunum á 
landsbyggðinni er almennt mjög löng og reyndar er á það bent í athugasemdum með frumvarpinu. 
Þessi starfsreynsla er mjög dýrmæt og gæti nýst gríðarlega vel ef rétt er á málum haldið. Teljum við



því augljóst að frekar ætti að efla minni einingaraar á landsbyggðinni en veikja þær eða leggja niður. 
Þá skal nefha að eðlilegra væri að binda í lög hvar afgreiðslumar skuli staðsettar enda felst 1 því mikið 
óöryggi fyrir starfsfólk þeirra að unnt sé að leggja þær niður eða flytja með ráðherraboði, allt eftir því 
hvemig pólitískir vindar blása hveiju sinni.

Viljum við í þessu sambandi benda á að frá Reykjavík til Akraness eru 49 km. Frá Reykjavík til 
Hellu eru 93 km. Á milli skattstofunnar i Hafnarfirði og skrifstofu ríkisskattstjóra í Reykjavík er um 
10 mínútna akstur. Miðað við að eigi að spara í rekstrinum verður vandséð nokkur skynsemi í því að 
reka þrjár afgreiðslur í 10-60 mínútna akstursfjarlægð frá þröskuldi höfiiðstöðvanna. Við teljum að í 
reynd sé verið að vinna að því að færa starfsemina sem mest til höfuðborgarsvæðisins og það sé alls 
ekki í anda áætlunar ríkistjómarinnar um sókn i atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni. Ef væru undir 
sjónarmið um eflingu landsbyggðarinnar þá væri t.d. eðlilegra að afgreiðsla fyrir Vesturland/Vestfirði 
væri til dæmis á ísafirði miklu frekar en á Akranesi vegna nálægðar við aðalstöðvamar. Við teljum 
einnig að til áfita hljóti að koma að færa skattstofurnar í Reykjavík og í Hafnarfirði til ríkisskattstjóra 
og sinna allri þjónustu við höfuðborgarsvæðið frá höfuðstöðvunum. Með þvi myndi nást verulegur 
spamaður og síðan mætti efla skattstofumar á landsbyggðinni til muna.

Framkvæmd þessa máls hefur að okkar mati verið hin versta og sú óvissa sem verið hefur í málinu 
hefur dregið mjög úr skilvirkni skattkerfisins á undanfomum mánuðum. Langt er síðan þessar 
hugmyndir voru lauslega kynntar og fátt gerst í því að undirbúa þær á markvissan hátt. Við teljum að 
það sé allt of stuttur fyrirvari miðað við að breytingamar taki gildi um næstu áramót og frekar ætti að 
stefna að 1. maí 2010 i því tilliti, enda margt sem betur mætti fara í frumvarpinu og nokkuð hefur 
verið tæpt hér á. Einnig skortir algerlega þau tímamörk sem ætluð eru til flutnings verkefnanna og 
hvenær á að loka þeim starfsstöðvum sem til stendur að leggja niður.

IV. að lokum

Dapurleg reynsla síðustu tólf mánaða hefur sýnt okkur að skattkerfið og stofnanir þess hafa því 
miður brugðist illilega á margan hátt á undanförnum 5-10 ámm. Þetta hefur verið meðal annars vegna 
vanmáttar þess við að fylgjast með sístækkandi atvinnulífmu og ríkissjóður hefur orðið af gríðarlegum 
tekjum vegna þess, Nefht hefur verið að ástæður þessar hafí einkum verið íjárskortur við eftirlit og 
erfitt hafi reynst að keppa við einkafyrirtækin um hæfasta starfsfólkið. Vegna atvinnuástandsins ætti sá 
vandi að vera úr sögunni og miklu meiri efni til að efla skattkerfið á tímum sem nú, fremur en að skera 
niður. Þetta er miklu frekar hægt að gera með því að endurskoða skattareglumar sjálfar og auka eftirlit, 
aðhald og fræðslu um skattkerfið. Nefnt er i athugasemdunum að meðal þess sem staðið hefur minni 
einingum kerfisins fyrir þrifum sé skortur á sérhæfingu. Miðað við það sem bent er á hér að framan 
ætti það ekki að vera vandamál til framtíðar, enda hefur landsbyggðinni á margan hátt vaxið fiskur um 
hrygg við fallið á höfuðborgarsvæðinu. Nefna má líka að sértækt eftirlit rikisskattstjóra í samvinnu við 
skattstofumar úti á landi hefur í mörgum tilvikum gefist vel. Þá má og geta þess að afgreiðsla erinda 
og kæra í stærri einingunum hefur verið mun seinlegri en í þeim minni og hægt er að nýta þann 
mannafla sem er í minni einingunum til að létta á vinnunni í þeim stærri.


