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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, 
um tekjuskatt, með síðari breytingum - 226. mál, þskj. 251

Ríkisskattstjóra hefur borist til umsagnar frá Efnahags- og skattanefnd Alþingis mál 226, 
þskj. 251 - landið eitt skattumdæmi frumvarp um breyting á lögum nr. 90/2003, um 
tekjuskatt, með siðarí breytingum. Af því tilefni vill rfkisskattstjóri koma á framfæri 
eflirfarandi:

Með frumvarpinu er lagt tií að í stað þess að Iandinu verði skipt í 9 sjálfstæð skattumdæmi 
verði það einungis eitt og að skattstjóraembættin sameinist ríkisskattstjóra. Hugmynd þessi er 
ekki ný af nálinni og má rekja hana allt aftur til ársins 1970 þegar undirbúningur stóð þá yfír 
að staðgreiðslu opinberra gjalda. í skattsvikaskýrslu sem skilað var árið 1986 af nefnd sem 
kannaði umfang skattsvika var lagt til að landið yrði eitt skattumdæmi og sjálfstæðar 
skattstofur yrðu lagðar niður eða sameinaðar ríkisskattstjóra. Reglulega síðan hefur þessi 
hugmynd komið fram, m.a. í grein sem birtist í Úlfljóti, tímariti laganema við HÍ, eftir 
Steinþór Haraldsson, lögfræðing sem nú er skattstjóri Suðurlandsumdæmis. Allar 
Norðurlandaþjóðirnar hafa með svipuðum hætti tekist á við sama verkefhi og sameinað 
skattstofur í eina stofnun, þar eins og á íslandi, er starfsstöðvum dreift víða.

Þá hafa einnig verið til umræðu ýmsar hugmyndir um að fækka skattstofum í því skyni að 
gera framkvæmdina skilvirkari og hagkvæmari. í slíkum hugmyndum sem m.a. hafa verið 
efni í ritgerðum í vísindasamfélagi hefur einkum verið lagt til að skattstofurnar í Reykjavík og 
Hafnarfirði yrðu sameinaðar. Telja má víst að með slíku næðist aukin hagkvæmni og 
skilvirkari skattframkvæmd. Snemma árs 2009 tók Ríkisendurskoðun saman greinargerð um 
innra öryggi í skattkerfmu og kom þar fram mat Ríkisendurskoðunar að skilvirkari 
framkvæmd næðist með því að landið yrði eitt skattumdæmi.

Að lokum var þetta tillaga starfshóps sem fjármálaráðherra skipaði 6. júlí 2009 til að leita 
leiða til að hagræða í störfum skattstofa og ríkisskattstjóra og frumvarp það sem hér er veitt 
umsögn um byggir á.
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II. Forsendur breytinganna

Forsendur breytingai' þeirrar sem hér er lögð til eru raktar í almennum athugasemdum með 
frumvarpinu. Þar er höfuðáherslan logð á að við núverandi aðstæður þar sem skerða þarf 
fjárveitingar til skattstofa og ríkisskattstjóra sé brýnt að tryggja áframhaldandi skilvirkni 
skattyfirvalda og árangur þeirra og að slíkt verði helst gert með hagræðingu og 
endurskipulagningu verkefna, sameiningum eininga og ná fram hagkvæmari rekstri. Áform 
eru uppi um að endurskipuleggja öli störf skattyfirvalda og sérhæfa störf mun meira en áður. 
Hingað til hefur hver skattstofa, hversu lítil sem hún hefur verið þurft að sinna öllum þáttum 
skattframkvæmdarinnar en af mismikilli getu og hagkvæmni. Þannig hafa verið reknar 9 
virðisaukaskattsdeildir, 9 atvinnurekstrardeildir, 9 launþegadeildir o.s.frv. Áform eru uppi um 
að fækka undireiningum verulega, þannig munu skattstofurnar sérhæfa sig í ákveðnum 
verkþáttum sem unnin verði fyrir allt landið. Þannig verði rekið þjónustuver fyrir allt landið, 
símsvörun verði miðlæg fyrir allar starfseiningar, fjármál verði öll á einum stað o.s.frv.

Helsti ávinningur sameiningarinnar yrði eftirfarandi:
•  samhæfmg og aukin sérhæfmg fjölda margra verkefna mun auka skilvirkni
•  meiri hagkvæmni verður með stærri emingum, stærri virðisaukaskattsdeildum,

atvinnurekstrardeildum o.s. frv.
•  samræmi skattframkvæmdar verður betur tryggt
•  auðveldara verður að framkvæma nauðsynleg stórverkefni
•  lægri kostnaður verður með flokkun verkefna
•  meiri árangur verður með flokkun verkefna
•  lægri kostnaður með færri starfsstöðvum

Enginn vafi er á að samlegðaráhrif breytinganna munu verða mikil. Er það skoðun 
ríkisskattstjóra að eina von til þess að unnt verði að draga saman í rekstri skattstofanna án 
þess að það muni bitna á skilvirkri skattframkvæmd er að sameina landið í eitt skattumdæmi.

III. Framkvæmd breytinganna

í þeim hugmyndum sem urmið hefur verið eftir er gert ráð fyrir að allar skattstofur sem nú eru 
starfandi utan Reykjavíkursvæðisins verði áfram reknar sem skattstofur en með breyttri 
verkaskiptingu. Skattstofan í Reykjavík verði lögð niður og störfín sem þar eru verði færð til
skattstofunnar í Hafnarfirði, á skrifstofu ríkisskattstjóra í Reykjavík og að einhverju leyti flutt
til Akureyrar. Húsnæði á þeim þremur stöðum yrði þannig nýtt betur á komandi árum en unnt 
verður að losa húsnæði skattstofunnar í Tryggvagötu. Þannig verði t.a.m. umtalsverður 
sparnaður í húsnæðiskostnaði.

Engum starfsmönnum skattstjóra eða ríkisskattstjóra verður sagt upp vegna áformaðra 
breytinga. Af þessari ástæðu eiga almennir starfsmenn ekki rétt á biðlaunum samkvæmt 
frumvarpinu enda ölium tryggð áframhaldandi störf. Engin áform eru uppi um að fækka 
störfum á landsbyggðinni en reiknað er með að á höfuðborgarsvæðinu muni starfsfólki fækka 
í heildina á komandi misserum án þess starfsmönnum verði sagt upp. Margir starfsmanna, 
einkum á skattstofunni í Reykjavík, eru orðnir fullorðnir og líklegt er að þeir muni sumir 
hverjir láta af störfum án þess að ráðnir verði aðrir í þeirra stað. Þannig er reiknað með að á 
næstum tveimur til þremur árum muni störfum í skattkerfinu öllu fækka um allt að 20 manns.
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Fjármálaráðherra ritaði ríkisskattstjóra bréf hinn 17. nóvember 2009 þar sem hann beinir þeim 
tilmælum vegna áformaðra breytinga um að sameina skattumdæmi í eitt undir stjórn 
ríkisskattstjóra að við framkvæmd sameiningarinnar verði þess gætt að breytingarnar feli ekki 
í sér lakari þjónustu, gætt verði jafnvægis milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar 
og að tekið tillit til eftirtalinna atriða:

a) komi til fækkunar starfa verði gætt jafnvægis á milli höfuðborgarsvæðisins og
landsbyggðar varðandi dreifíngu starfa
b) starfsemi á núverandi starfsstöðvum utan höfuðborgarsvæðisins verði haldið áfram
og þar verði m.a. litið að hagnýta upplýsingatækni.
c) allra leiða verði leitað á komandi misserum við að komast hjá uppsögnum

Ríkisskattstjóri hefur tjáð ráðuneytinu að sjálfsögðu verði framangreindum tilmælum fylgt 
við útfærslu breytinganna og skipulagningar á breytingu á skattframkvæmd verði frumvarpið 
að lögum.

Hvað skattstjórana sjálfa varðar mun þeim öllum nema skattstjóranum í Reykjavík verða 
boðin störf, þar sem gert er ráð fyrir að þeir stjórni áfram skattstofunum en með breyttri 
verkaskiptingu og án þess að þeir séu sjálfstæðir embættismenn. Gert er ráð fyrir að 
skattstjórinn í Reykjavík muni láta af störfum, enda kominn nálægt starfslokaaldri 
embættismanna.

Samhliða sameiningu landsins í eitt skattumdæmi eru áform uppi um að bre-yta verulega 
ýmissi skattframkvæmd, auka vélrænar vinnslur, auka rafræna þjónustu, fjölga sjálfvirkum 
verkþáttum, herða á gagnaskilum ýmis konar og efla almennt skatteftirlit - allt án þess að til 
komi auknar Qárveitingar. Sérhæfing verkefna mun gera þetta kleift og munu þessar aðgerðir 
verða líklegar til að auka skilvirkni við skattframkvæmd alla, auka þjónustu og nútímavæða 
ýmsa handvirka þætti.

Við undirbúning málsins hefur skrifstofustjóri rekstrarskrifstofu fjármálaráðuneytisins ásamt 
ríkisskattstjóra hitt flesta starfsmenn skattstofanna, m.a. með heimsóknum þangað og kynnt 
áformaðar breytingar fyrir starfsmönnum. Þar hefur verið lögð áhersla á að starfsmenn komi 
að málinu með tillögugerð og ábendingum. Málið hefur ítrekað verið rætt á fundum 
skattstjóra, þar sem einnig hefur verið lögð áhersla á samráð milli stjórnenda og starfsmanna 
um framkvæmd sameiningarinnar. Aformaður er stefnumótunarfundur allra starfsmanna 
skattstofa og ríkisskattstjóra hinn 18. desember n.k. þar sem allir starfsmenn verða virkjaðir í 
27 vinnuhópum til að skipuleggja breytinguna. Þannig er lögð mikil áhersla við undirbúning 
málsins að taka tillit til sjónarmiða starfsmanna í því skyni að efla samstöðum og nýta þetta 
tækifæri til að efla skilvirkni skattkerfisins.

Með þessu hætti hefur verið gætt að ríkum hagsmunum starfsmanna við sameininguna. 
Verðurþeim öllum tryggð áframhaldandi störf samkvæmt ákvæðum frumvarpsins Starfsmenn 
mega þó að einhverju leyti búast við breyttum starfsháttum og breyttum verkefnum enda 
hagræðing og endurmat verkefna tilgangur breytingarinnar. Samráð hefur verið haft við SFR 
og hafa fulltrúar stéttarfélagsins m.a. setið fund sem haldinn var með starfsmönnum 
skattstofunnar í Reykjavík.
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IV. Samandregið

Ríkisskattstjóri telur að með þessari breytingu yrði um aukna skilvirkni að ræða hjá 
skattyfirvöldum og þá myndi samræming í skattframkvæmd aukast. Við breytingu þessa yrði 
skattframkvæmd mun áreiðanle-gri, margháttaðar flækjur hjá gjaldendum sem búa í einu 
umdæmi en starfsrækja atvinnurekstur í öðru yrðu úr sögunni. Allt skatteftirlit yrði mun 
markvissara, boðleiðir einfaldari og öll stjómun skilvirkari. Með þessum hætti er ljóst að 
skattkerfið verður mun betur í stakk búið til að takast á við stórverkefni í skatteftirliti, svo 
sem samræmt eftirlit í samstarfi við nágrannaþjóðir okkar eða takast á við stórfyrirtæki.

Mun hagkvæmara verður að reka skattkerfið með þessum hætti og að sama skapi em góðar 
líkur á að skattframkvæmd muni styrkjast.

Virðingarfyllst
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