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Umsögn ríklsskattstjöra um frumvarp tii laga um veiðigjöld - 658. mál, þskj. 1053

Ríkisskattstjóri hefur þann 16. apríl 2012 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefínn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál,

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný lög um skattlagningu í sjávarútvegi og í 
athugasemdum kemur fram að frumvarpið byggi á tillögum þriggja manna nefndar sem 
skipuð var í nóvember 2011.

Ríkisskattstjóri vili í þessu samhengi vekja athygli á að skattskil og ársreikningar verða 
samkvæmt írumvarpinu mun þýðingarmeiri gögn en áður hefur verið og verða þannig 
mikilvægasta frumheimildin sem Hagstofa fslands mun byggja á þegar útreikningar verða 
gerðir. M.ö.o. munu skattframtöl sjávarútvegsfyrirtækja framvegis hafa nýja og mjög breytta 
þýðingu til nota í hagstjómarskyni. Er þegar af þeirri ástæðu fullt efni til að horft verði með 
gagnrýnni augum á gerð ársreikninga en hingað til hefur allajafna verið gert.

Ríkisskattstjóri hefur nú þegar ákveðið að leggja aukna áherslu á yfírferð skattframtala í 
sjávarútvegi frá því sem var í eldri skattframkvæmd sem tíðkuð var áður en skattyfírvöld voru 
sameinuð í eina stofnun á árinu 2010. Það verður m.a. gert með því að öll yfirferð skattgagna 
sjávarútvegsfyrirtækja verður gerð af einni einingu í stað 9 skattstjóra áður. Með þeim hætti 
er líklegt að meiri þekking a viðfangsefnunum verði til staðar og betra samræmi fáist. 
Óhjákvæmilegt að styrkja sjávarútvegseiningu ríkisskattstjóra með auknum mannafla. 
Kostnaður við framkvæmdina mun þannig aukast.

Ríkisskattstjóri gerir að öðru leyti eklci athugasemdir við efni frumvarpsins en bendir á að 
skoða þurfí samspil þessa frumvarps og frumvarps til laga um stjórn fískveiða sem einnig 
hefur verið lagt fram á Alþingi á þær skattlagningarreglur sem \ gildi eru um stofnkostnað við 
kaup á réttindum sem eklci rýrna vegna notkunar s.s. aflahlutdeildar. í umsögn 
ríkisskattstjóra, sem einnig er send atvinnuveganefnd Alþingis í dag, um síðarnefnda 
frumvarpið kemur fram að svo virðist sem ekki eigi að hrófla við þeim skattlagningarreglum 
sem í gildi eru enda eru ekki lagðar til nema smávægilega breytingar á lögum um tekjuskatts.
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