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Ágæta þingnefnd, mér var sent til umsagnar frumvarp til iaga um tekjuskatt o.fl, 226.t 
mál, sem fjallar um að gera landið að einu skattumdæmi ofl.

í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu, kemur fram, að meginhlutverk starfshóps 
sem fjármálaráðherra skipaði 6. júlí 2009, hafi verið að gera tillögur um leiðir til að 
lækka kostnað við rekstur skattkerfisins með það að megináherslu, að sameina ög 
fækka skattstofum án þess að það bitnaði á afköstum skattyfirvalda eða þjónustu við 
skattgreiðendur.
Niðurstaðan sem birtist í þessu frumvarpi er að landið verði gert að einu skattumdæmi 
undir yfirstjórn ríkisskattstjóra.

Það er tvennt sem ég vil gera athugasemdir við: Það fyrra tengist þeim forsendUm sem 
Iagðar eru til grundvallar breyttu skipulagi skattkerfisins og þá meintir ókostir 
núverandi fyrirkomulags. Þeirri fuílyrðingu er slegið fram, að erfiðlega hafi reynst, að 
fá til starfa háskólamenntað starfsfólk á fámennum atvinnusvæðum. Á skattstofu 
Austurlands þar sem ég hef gengt embætti skattstjóra í rúm 20 ár, hefur það ekki verið 
vandamál að fá háskólamenntað starfsfólk til vinnu, ekki síðustu 1 0 - 1 5  árin. Af 
þeim níu sem starfa hjá stofnunni eru fimm með háskólagráðu í viðskiptagreinum, BS, 
cand. oceon, cand. merc. og MBA. Hér væri rétt að staldra við og spyrja þeirra 
spurningar, hvers vegna þetta háskólamenntaða fólk kjósi frekar að vinna í . 
skattkerfmu þar sem launin hafa að jafnaði verið talin lakari heldur en á almenrium 
vinnumarkaði. Svar við þeirri spurningu hef ég fengið í starfsmannaviðtölum og 
kemur einkum tvennt til sem ég mun greina frá: Fjölbreytileiki í starfi er það fyrsta 
sem menn nefna og svo starfsöryggi. Það er Ijóst, að verði frumvarp þetta að lögum, 
munu störf þessa fólks breytast. Stefnt er að meiri sérhæfmgu þar sem hver og einn 
mun sinna afmarkaðri skattframkvæmd. Hvati háskóíamenntaðs fólks til að vinna í 
skattkerfinu mun því að öllum líkindum minnka verði þetta frumvarp að lögum. Menn 
verða svo að gera upp við sig hvort þeir telji það til kosta eða galla. 
Vinnufyrirkomulagi á þeirri stofnun sem ég stýri, hefur verið þannig, að reynt er i eins 
miklum mæli og hægt er, að flétta saman allri skattframkvæmd, hvort sem um er að 
ræða tekjuskatt, staðgreiðslu, tryggíngargjald eða virðisaukaskatt. Er það gert tjl þess, 
að sem réttust skattframkvæmd nánist á sem stystum tíma. Gjaldandi þarf þá ekki að 
eiga sín mál undir mörgum starfsmönnum skattkerfisins og minni líkur eru á, að 
skatttekjur tapist í innheimtu ef réttri álagningu verður fyrr komið á. Mér fmnst líklegt 
að það kerfi sem stefnt er að, muni fara í gagnstæða átt og skatttekjur tapist Hvort 
sparnaður sem hlýst a f breyttu fyrirkomulagi vegi að fulíu upp á móti, veit ég ekki,
Hið seinna sem ég vil gera athugasemd við er eftirfarandi setning sem kemur fram í 
athugasemdum lagafrumvarpsins, „Skipting landsins upp í sjálfstœð skattumdcemi 
hefur einnig haft ífö r  með sér öþarfa. flœkjustig ogflóknar málsmeðferðarrreglur 
þegar skattaðilar hafa t.d. kosið aö eiga heimili í einu skattumdœmi og reka eða skrá 
einkahlutafélag í öðru“ Flækjustig vegna þessa er ekki meira en svo, að það tekur 
þrjá aðila u.þ.b. 5 mínútur að færa skattlagningarstað manna eða félaga á milli 
umdæma. Tölvusamskipti tveggja starfsmanna i sitthvoru skattumdæminu og svo 
aðkoma embættis ríkisskattstjóra sem gefur formlega heimild til að flytja 
skattlagningarstað skattaðila. Þetta er nu einhver sú minnsta flækja sem ég hef þurft 
að greiða úr.

Að lokum vil ég aðeins nefna þennan skamma aðdraganda að breyttu fyrirkomulagi 
skattkerfisins og timasetningu þessara breytinga. Starfshópur er skipaður 6. júlí sl. og 
kemst að niðurstöðu í september um að sameina eigi skattkerfið undir eina yfirstjórn



ríkisskattstjóra. Það má vel vera að þetta verði farsæl niðurstaða, en það er bara ekkert 
vitað um það. Það eina sem menn vita, er að það á að halda í óbreytt 
álagningarfyrirkomulag á komandi ári og því spyr maður sig hvort ekki hefði verið 
betra að vinna að þessum breytingum með meiri undirbúning þannig að kraftar og 
þekking þeirra sem vinna i skattkerfmu hefði gagnast við stærstu kerfisbreytingu 
skattkerfísins síðustu áratuga.
Nú eru í bígerð einhverjar þær mestu skattalagabreytingar sem ég hef séð síðustu 20 
ár ef undan er skilin upptaka virðisaukaskatts og aldrei hefur verið meiri nauðsyn til 
að tryggja árangursríka skattheimtu í þeim þrengingum sem við upplifum nú. 
Gjörbylting á skattkerfmu, samhliða því sem á undan hefur verið nefnt, tel ég lakastan 
kost.

Með vinsemd og virðingu.

Ritað á Egilsstöðum 9. desember 2009 
skattstjóri Austurlandsumdæmis


