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Umsögn um lagafrumvarp. Mál 239, ráðstafanir í skattamálum

Með tölvupóstbréfi dagsettu S.desember .sl og barst embætti mínu 7. sama mánaðar, öskið þér 
eftir umsögn minni um frumvarp á þingskjali 273,239, mál yfirstandandi löggjafarþings.
Um er að ræða frumvarp í 42 efnisgreinum auk gildistökuákvæðis.

Frumvarpið varðar lagasetningu á vettvangi beinna skatta.

í því er að flnna allmörg ákvæði sem iúta að skattframkvæmd en sá hluti þess er snertir verksvið 
skattstjóra er um virðisaukaskatt og eru það jafnframt mikilvægustu breytingarnar sem af 
frumvarpinu kynni að leiða.
Mun umsögn mín lúta að nokkrum atriðum í þeim þætti frumvarpsins.

í  fyrsta lagi er tillaga um að aimenna þrepið í virðisaukaskatti fari úr 24,5% í 25%

í öðru lagi að i -virðisaukaskattslögin bætist nýtt 14 % virðisaukaskattsþrep íyrir vissar vörur 
og þjönustu , Er lagt til að sala veitingahúsa, mötuneyta og annarra hliðstæðra aðila á tilreiddum 
mat og þjónustu falli í þetta þrep. Einnig að sykraðar vörur og diykkjarvörur, þó ekki áfengi, beri 
slikan 14% virðisaukaskatt. Þessar vörur eru meðal annars sykur, sætindi, kökur og kex.

í  þriðja lagi eru lögð til framlenging á gildandi regium um endurgreiðslu virðisaukaskatts eða 
niðurfellingu hans af hópbifreiðum og vetnisbílum.

í viðauka er tilgreint hvaða toilskrámúmer faiía undir matvöru sem beri 7% virðisaukaskatt. 
Önnur matvæii en þar eru talin bæru þá 14% virðisaukaskatt.

Gildistaka virðisaukaskattsákvæðanna er annars vegar 1. janúar nk og hins vegar 1 .mars nk.

Fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að vegna þeirra breytinga sem fyrirhugaðar séu 
á virðisaukaskattskerfínu þurfi aðlögun á tölvukerfum og kerfishlutum skattsins, og að útbúa 
þurfi ný framtalseyðublöð. Einnig að leggja þurfí t augiýsinga- og kynningarkostnað við 
kerfsbreytinguna.

Bent er á skattkerfið verði nokkuð flóknara eftir breytinguna en nú og að vinna við 
skattframkvæmd og eftirlit verði eitthvað umfangsmeiri en nú er.
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í stultu máli sagt tek ég heils hugar undir þá skoðun sem fram kemur hér að framan um að 
skattkerfið verði flóknara en nú við giídistöku þessara reglna. Raunar má kveða svo að orði að um 
byltingu kerfisins sé að ræða og fullkominn uppskurð þess. Um forsendur breytinganna er ekki 
ætlunin að fara mörgum orðum enda Ijóst að fjárþörf ríkissjóðs er veruleg og viðvarandi. Hitt 
dreg ég í efa að áform um tekjur verði þær sem ætlað er eða að kostnaður við breytingarnar verði 
sá sem greinir í forsendum frumvarpsins.

Margþrepá skattur er flókinn í íramkvæmd bæði fyrir þá sem standa eiga skil á honum og þeirra 
sem vínna þurfa úr skilunum og hafa eftirlit með þeim. Réttaróvissa skapast og hætta verður á 
ringulreið á þessum vettvangi. Slíkt hamlar mjög réttum skilum og getur leitt tii undandráttar og 
skattaflótta.. Starfsfólk skattstofa hefur sýnt sig í að vera sveigjanlegt og tiíbúið til að breyta til 
og sveigja vinnubrögð sín hinum ýmsu kerfum og áiagningarreglum í samráði við þá aðila sem 
það þjónar á vettvangi atvinnulífsins. Það er þó mitt mat sérstaklega í Ijósi almenns 
samfélagsástands og aðstæðna atvinnuveganna sem og fyrirhugaðs samdráttar í störfum 
skattstofanna vegna sparnaðar í rekstri, að þær reglur sem hér eru kynntar til sögunnar um 
þriggja þrepa skatt séu að vísu framkvæmanlegar en að þeim fylgi veruleg hætta á 
skattundandrætti og ýmis óvissa fyrir gjaldendur sem og erfiðleikar fyrir þá sem gæta þurfa reglna 
á vettvangi skattamálanna.
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