
Alþingi 
Erindi nr. Þ 

komudagur Slnf ’-
Borgartúni 27 Fax 545 6001
105 Reykjavík Veffang www.kpmg.ts

Neíndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 9. desember 2009.

Umsögn um 226. mál, frumvarp til laga um breyting á Iöguni nr. 90/2003, um tekjuskatt og 
fleiri lög.

Með tölvupósti þann 7. desember 2009 sendi háttvirt efnahags- og skattanefnd Alþingis KPMG 
hf. til umsagnar frumvarp á þingskjali nr. 251, borið upp af fjármálaráðherra.

ínntak frumvarpsins eru tillögur um þá breytingu á uppbyggingu skattkerfísins að leggja af 
umdæmaskiptingu og embætti skattstjóra í núverandi níu skattumdæmum landsins, en flytja þess 
í stað stjómsýsluverkefni þeirra undir embætti ríkisskattstjóra, KPMG hf. sér ekki ástæðu til að 
gera athugasemdir við þá breytingu í heild, en setur fram eftirfarandi athugasemdir við einstakar 
greinar frumvarpsins.

Um 4. gr.
í greininni er lagt til að ríkisskattstjóra verði falið vald, sem nú er í höndum skattstjóra, til að 
heimila atvinnufyrirtækjum að miða skattuppgjör við annað reikningsár en almanaksárið. Er lagt 
til að úrskurður ríkisskattstjóra þar um verði endanleg úrlausn málsins á stjómsýslustigi. 
Samkvæmt núgildandi ákvæði 1. mgr. 59. gr. tekjuskattslaga eru úrskurðir skattstjóra um 
reikningsár kæranlegir til ríkisskattstjóra.

í frumvarpinu er þannig lagt til að skattaðilar verði sviptir kærurétti til æðra stjómvalds. Gengur 
sú tillaga þvert gegn þeirri meginreglu stjómsýsluréttarins, sem lögfest er í 26. gr. stjómsýslulaga 
nr. 37/1993, að ákvarðanir stjómvalds séu kæranlegar til æðra stjórnvalds. Með réttaröryggi 
skattþegna í huga verður að telja eðlilegt að ákvarðanir ríkisskattstjóra af umræddum toga verði 
kæranlegar til fjármálaráðherra.

Um 7. gr.
í greininni er m.a. iagt til að ákvörðunum ríkisskattstjóra um skattalegar ívilnanir verði ekki unnt 
að skjóta til æðra stjómvalds. Hér er því líkt og í 4. gr. lagt til að svipta skattþegna rétti til að 
skjóta stjómsýsluákvörðun til æðra stjómvalds. Með vísan til framangreindrar umflöllunar um 4. 
gr. telur KPMG hf. eðlilegt að umræddum ákvörðunum ríkisskattstjóra verði unnt að skjóta til 
íj ármálaráðherra.
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Um 113. gr.
í greininni er lagt til að lögin öðlist gildi 1. janúar 2010. Hinni umfangsmiklu skattkerfísbreytingu 
er ætíað að verða hrundið í framkvæmd á sama tíma og gildi eiga að taka viðamiklar 
efnisbreytingar skattalagaákvæða, sbr, tillögur á þingskjölum 292? 273, 293 og 82 í málunum nr, 
256, 239, 257 og 81. KPMG hf. óttast að með því verði á einu bretti lagðar þyngri byrðar á herðar 
starfsmanna skattkerfisins en þeir geta staðið undir með góðu móti. Slíkt gæti leitt til vandkvæða 
í skattframkvæmd er bitnaði á skattþegnum.

Virðingarfyllst,

KPMGhf.


