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Minnisblað «m frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, með sfðari 
breytingum - 226. mál.

Að beiðni formanns efnahags- og skattanefndar Alþingis hefur ríkisskattstj óri tekið saman 
eftirfarandi tillögur að breytingum á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, 
með síðari breytingum, 226. mál. Breytingarnar miða allar að því að í stað þess að 
lokaákvörðun á stjórnsýslustigi um tiltekin atriði verði hjá ríkisskattstjóra verði unnt að skjóta 
ákvörðunum hans til yfirskattanefndar sem tekur endanlega ákvörðun í málinu á 
stjórnsýslustigi.

Að framangreindu virtu leggur ríkisskattstjóri ti! eftirfarandi:

við frumvarp til laga um breyting á lögum um nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari 
breytingum og fleiri lögum.

1. 4. gr. orðist svo:
Tekjuskatt skal miða við tekjur næsta almanaksár á undan skattákvörðun, nema annað sé 
venjulegt rekstrarár í atvinnugrein aðila eða hann sýnir, þegar hann telur fram, að hann 
hafí annað reikningsár. Getur ríkisskattstjóri þá veitt honum heimiíd til að hafa það 
reikningsár í stað almanaksársins.

2. C-liður 7. gr. falli brott og d-liður verður þar með c-liður.

3. a-liður 24. gr. orðist svo:
a. 1. málsl. 1. mgr. 99. gr. orðist svo: Nú telur skattaðili skatt sinn eða skattstofn, þar með 
talin rekstrartöp, ívilnun skv. 65. gr. og reikningsár skv. 1. mgr. 59. gr, eigi rétt ákveðinn 
getur hann þá sent rökstudda kæru, skriflega eða rafræna, í því formi sem ríkisskattstjóri 
ákveður, studda nauðsynlegum gögnum til ríkisskattstjóra innan 30 daga frá dagsetningu 
auglýsingar ríkisskattstjóra um að álagningu skv. 1. mgr. 98. gr. sé lokið.

4. 25. gr orðist svo:
í stað orðsins „skattstjóra“ í 100. gr. laganna kemur ríkisskattstjóra.
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