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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri 
markaði Evrópska efnahagssvæðisins - 277. mál, þskj. 321.

Ríkisskattstjóri hefur þann 28. desember 2009 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er 
gefínn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um þjónustuviðskipti á innri markaði 
Evrópska efnahagssvæðisins - 277. mál, þskj. 321.

Með lögfestingu firumvarpsins verður tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 
12. desember 2006, svo nefnd þjónustutilskipun, innleidd í íslenskan rétt. Tilskipunin var 
tekin upp í EES-samninginn þann 9. júní 2009 með ákvörðun sameiginlegu EES-nefiidarinnar 
nr. 45/2009. Tilgangur tilskipunarinnar er að koma á raunverulegum innri markaði á sviði 
þjónustuviðskipta með því að íjarlægja lagalegar og stjómsýslulegar hindranir svo að 
þjónustuveitendur og viðtakendur þjónustu eigi auðveldara með að veita og nýta sér þjónustu 
yfir landamæri.

Ríkisskattstjóri fékk á sumarmánuðum 2009 drög að frumvarpinu til umsagnar og reit af því 
tilefni ítarlega umsögn til viðskiptaráðuneytisins. í þeirri umsögn kemur m.a. fram að 
fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra þurfi að skrá erlenda þjónustuveitendur með einhverjum hætti 
þar sem að nauðsynlegt sé að hafa íslenska kennitölu til að geta stundað viðskipti á íslandi. 
Þá var athygli vakin á því að í 17. gr. frumvarpsdrögunum væri ekki gert skylt að veita 
upplýsingar um stjómendur þjónustuveitandans, framkvæmdastjóra, prókúru eða hverjir hafi 
heimild til að rita firma félags. Bent var á að þetta væru mikilsverðar upplýsingar sem varða 
öryggi í viðskiptum og væru skráð hjá íslenskum félögum. Jafnframt benti ríkisskattstjóri á 
að þrátt fyrir að frumvarpið taki ekki til skattaréttar, sbr. 10. tölul. 2. mgr. 2. gr., væri ljóst að 
innleiðing þjónustutilskipunarinnar hefðu áhrif enda gæti erlendur þjónustuveitandi borið 
skattskyldu hér á landi skv. I. kafla tekjuskattslaga. Ennfremur gætu erlendir starfsmenn 
þjónustuveitandans borið skattskyldu hér á landi vegna starfa sem innt eru af hendi hér á 
Islandi. Ríkisskattstjóri lagði áherslu á að tryggja yrði að upplýsingar um erlenda 
þj ónustuveitendur bærust skattyfirvöldum og eftir atvikum fyrirtækjaskrá.

I kjölfar framangreindrar umsagnar áttu fulltrúar ríkisskattstjóra og viðskiptaráðuneytisins í 
viðræðum um hvemig haga mætti skráningu hér á landi og tilkynningum til skattyfirvalda. 
Varð niðurstaðan sú að leyfisveitendur muni tilkynna til skattyfirvalda um þá 
þjónustuveitendur sem fá leyfi til að veita þjónustu hér á landi. Samkvæmt upplýsingum frá 
viðskiptaráðuneytinu er fyrirhugað að kveðið verði á um þessa tilkynningaskyldu 
leyfisveitenda í reglugerð. Þá er ráðgert að þjónustuveitandi muni fá tilkynningu um að sækja
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um íslenska kennitölu til fyrirtækjaskrár.

Að þessu virtu er það mat ríkisskattstjóra að ekki sé tilefni til að gera athugasemdir við það 
frumvarp sem hér er til umsagnar. Reynslan verður svo að leiða í ljós hvort gera þurfi 
breytingar á verklagi því sem kveðið er á um hvað varðar tilkynningar til skattyfirvalda og 
fyrirtækjaskrá. Að síðustu vekur ríkisskattstjóri sérstaka athygli á að ekki hefur verið kannað 
til hlítar hvað innleiðing þjónustutilskipunarinnar kallar á mikinn viðbótarkostnað. Nægir þar 
að nefha breytingar á tölvukerfum ríkisskattstjóra og aukinn þýðingarkostnað. Ljóst er að 
fjárveitingar til ríkisskattstjóra hafa sætt og munu sæta niðurskurði á næstu tveimur árum. 
Svigrúm til að taka þátt í þróun nýrra verkefha er því ekkert nema til komi fjárveitinga vegna 
þeirra.


