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Umsögn um frumvarp til laga um tekjuskatt o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.), 226. mál.

Með tölvubréfí dags. 5. desember er óskað umsagnar embættisins um framangreint frumvarp og 
sér skattstjóri aðeins ástæðu til að fjalla í stuttu máli um þann hluta frumvarpsins er fjallar um 
breytingar á skipulagi skattkerfisins.

Skattstjóri Norðurlandsumdæmis eystra gerir ekki athugasemdir við frumvarp til laga um 
breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og fleirí lögum (breytingar á skipulagi 
skattkerfísins), enda er frumvarpið efnisiega i samræmi við tillögur starfshóps 
fjármáíaráðuneytisins sem undirritaður sat í.

Skattstjóri telur að þessar hugmyndir séu eðlilegar og tímabærar þegar horft er til núverandi 
aðstæðna í þjóðfélaginu, þeirrar staðreyndar að lækka þarf lcostnað við rekstur skattkerfisins 
verulega og eins þegar horft er til þeirra miklu breytinga á samfélagsháttum hér á landi, búsetu, 
samgöngum, tækni, þ.m.t. fjarskiptatækni og viðskiptaháttum, frá því að núverandi skipulagi var 
komið á.

Sú gífurlega breyting sem hefur orðið á til þess að gera fáum árum í skattkerfínu, sér I lagi 
breytingar sem hafa orðið á því tækniumhverfí sem hýsir vinnslu á álagningu opinberra gjalda, 
gjörbreyting á sjálfum framtalsskiíunum, vinnsluferli og verklagi, vekur óhjákvæmilega upp 
spumingar um hvort að verið sé að vinna hlutina á sem hagkvæmastan og skilvirkastan hátt og 
því eðlilegt að hugað sé að breytingum á þessum þáttum og að uppbyggingu stofnana 
skattkerfisins.

í skattframkvæmdinni er greinilegt að sérhæfingin og kröfumar um sérþekkingu á ýmsum 
sviðum fara sívaxandi. Það þýðir hins vegar líka að sífellt verður erfíðara fyrir stofnanir, þótt þær 
séu af þeirri stærðargráðu sem Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra er, að hafa innan sinna 
vébanda þá sérþekkingu og þann mannafla sem til þarf. Með stækkun og sérhæfingu eininga er 
næsta víst að fyrirhugaðar breytingar muni skila aukinni skilvirkni.

Mat skattstjóra er að fyrirhugaðar breytingar muni í heild skila aukinni skilvirkni, hagkvæmni og 
jafnræði gjaldenda og samræmdari skattframkvæmd en núverandi skipulag býður upp á.
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Skattstjóri er því meðmæltur þeim breytingum, sem lagðar eru til í frumvarpinu, er varða 
breytingar á skipulagi skattkerfísins.


