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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, 
um virðisaukaskatt - 639. mál., þskj. 1134.

Á Alþingi hefur verið lagt fram frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988 um 
virðisaukaskatt (639. mál, þskj. 1134).

Með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að fella aðila af virðisaukaskattsskrá hafí hann 
sætt áætlun samfellt í tvö uppgjörstímabil eða lengur.

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að það sé samið á „grundvelli samstarfsátaks 
nkisskattstjóra, Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands íslands sem ætlað sé að sporna 
við svartri atvinnustarfsemi og stuðla að bættum skattskilum. “ Þá kemur ennfremur fram í 
greinargerðinni að þau úrræði sem tiltæk eru vegna skattalagabrota þarfnist skoðunar og eitt 
af þeim atriðum sé afskráning aðila af virðisaukaskattsskrá hafí virðisaukaskattur hans verið 
áætlaður í að minnsta kosti tvö samfelld uppgjörstímabil.

Ríkisskattstjóri fagnar frumvarpinu og telur að lögfesting þessa úrræðis verði til bóta, sem 
liður í því að hamla gegn viðvarandi vanrækslu einstakra aðila. Það eru komin fjögur ár frá 
því að ríkisskattstjóri benti á nauðsyn þess að stofnunin fái viðunandi úrræði til að knýja 
skattaðila til efnda þegar krafist hefur verið upplýsinga eða tiltekinna aðgerða í almennu 
skatteftirhti. Urræði þau sem nú eru til staðar í lögum eru með öllu ófullnægjandi, þar sem 
beiting þeirra tekur of langan tíma og er umfangsmikil. í greinargerð með frumvarpinu kemur 
fram að ASI og SA hafa unnið með ríkisskattstjóra að samstarfsverkefni sem felst í því að 
stemma stigu við svartri atvinnustarfsemi. Verulegir hnökrar hafa komið fram hjá fjölmörgum 
aðilum en flestir þeirra hafa tekið tillit til ábendinga ríkisskattstjóra um úrbætur. Aðrir hafa 
þverskallast við að koma sínum málum í lag, þrátt fyrir margendurteknar athugasemdir og 
heimsóknir. A þessum aðilum þarf að vera unnt að taka strax. Langvarandi aðgerðaleysi 
gagnvart aðilum sem eru í ólagi dregur úr áreiðanleika skattkerfisins. Aðilar eiga ekki að geta 
komist upp með að hafa hluti sína í ólagi vegna þess eins að úrræði séu ekki fyrir hendi. Það 
er sk°ðun ríkisskattstjóra að lögfesting nýrra úrræða sé algjör forsenda fyrir áframhaldandi 
baráttu gegn svartri atvinnustarfsemi.

Fyrirliggjandi frumvarpið gengur hvergi nægjanlega langt og telur ríkisskattstjóri ákaflega 
þýðmgarmikið að lögfest verði frekari úrræði sem vænlegri eru til árangurs. Bent hefur m.a. 
verið á að dagsektir og/eða lokunarheimildir séu úrræði sem gagnast myndu skattyfirvöldum 
þegar skattaðilar heykjast við að fara að tilmælum. Um það eru bæði SA og ASÍ sammála 
ríkisskattstjóra.
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Meðfylgjandi umsögn þessari er minnisblað ríkisskattstjóra til fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins dags. 23. janúar 2013 þar sem kallað var eftir auknum eftirlitsúrræðum. 
í minnisblaðinu er vísað til þskj. 155, 118. mál, 137. löggjafarþing 2009 þar sem settar voru 
fram tillögur um sjálfstæðar heimildir til handa ríkisskattstjóra til að m.a. beita dagsektum við 
tilteknar aðstæður. Ríkisskattstjóri leyfir sér að ítreka þær óskir um betri úrræði og leggur til 
að jafnframt fyrirliggjandi frumvarpi sem hér er til umsagnar verði lagt fram nýtt frumvarp til 
breytinga á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda þar sem heimild sé veitt til beitingar 
dagsekta við ákveðnar aðstæður og jafnframt heimild til að stöðva óskráðan atvinnurekstur.

Við 28. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, bætist ný málsgrein 
svohljóðandi:

„ Ríkisskattstjóra er heimilt að ákveða dagsektir á launagreiðanda og fyrirsvarsmann 
hans, standi launagreiðandi ekki skil á sundurliðunum samkvæmt 2. mgr. 20. gr. þrátt 
fyrir ítrekuð tilmæli. Sektir skulu nema frá  10.000 kr. allt að 50.000 kr. á dag og skulu 
taka mið a f  fjölda starfsmanna og umfangi rekstrar. Dagsektarákvörðun ríkisskattstjóra 
er kœranleg til yfirskattanefndar, sbr. lög nr. 30/1992. Heimilt er að kveða nánar á um 
ákvörðun og innheimtu dagsekta í reglugerð sem fjármála- og efnahagsráðherra setur. “

Við 3. mgr. 29. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, bætist nýr málsliður 
svohljóðandi:

„Sömu heimildir hefur ríkisskattstjóri e f  launagreiðandi hefur ekki sinnt skyldum sínum 
samkvæmt 1. mgr. 19. gr. þrátt jyrir ítrekuð tilmæli. Heimilt er að kveða nánar á um 
tilhögun í reglugerð sem fjármála- og efnahagsráðherra setur “

Tillögur þær sem hér eru settar fram ganga mun skemur en þær tillögur sem fram koma í áður 
tilvitnuðu þingskjali nr. 155, hvað dagsektir varðar. Hér er við það miðað að umrædd úrræði 
verði tæk við þær aðstæður að launagreiðandi hefur ekki sinnt ítrekuðum tilmælum frá 
ríkisskattstjóra að armað hvort skrá sig á launagreiðendaskrá eða skila inn sundurliðunum 
vegna staðgreiðslu opinberra gjalda. Urræði þessi yrðu sjálfstæð stjómsýsluákvörðun og yrði 
beitt með hlutlægum hætti óháð öðrum úrræðum skattalaga. Þá er ennfremur gert ráð fyrir að 
úrræðin taki til aðgerða skattyfirvalda á viðkomandi staðgreiðsluári til að bæta úr ólögmætu 
ástandi en að þeim verði ekki beitt að staðgreiðsluári loknu nema hin ólögmæta háttsemi 
haldi áfram. Ríkisskattstjóri lýsir sig reiðubúinn að vinna nánar með efnahags- og 
viðskiptanefnd við frekari mótun á framangreindum tillögum sem eru hófsamar en gætu 
breytt miklu við að stemma stigu við vaxandi vanda vegna svartrar atvinnustarfsemi.

Ríkisskattstjóri leyfir sér að hvetja Alþingi íslendinga til að samþykkja það frumvarp sem hér 
er til umsagnar svo og að lögfesta einnig þau úrræði sem aðilar vinnumarkaðarins og 
ríkisskattstjóri hafa lagt til og koma fram í umsögn þessari.

Virðingarfyllst



Minnisblað 23.01.2013

Viðtakandi: Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Sendandi: Rikisskattstjóri

Varðar: Aukin eftirlitsúrræði i kjölfar athugasemda til skattaðila og bætt
skattskil

Ríkisskattstjóri hefur að undanförnu haft til athugunar hvernig unnt sé að gera skatteftirlit 
árangursríkara en verið hefur með því að lögfesta ný úrræði þegar skattaðilar sinna ekki 
athugasemdum frá skattyfirvöldum. Vegna þessa komu starfsmenn fjármálaráðuneytis á fund 
ríkisskattstjóra 22. janúar 2013. Sömuleiðis ræddi efnahags og viðskiptanefnd Alþingis við 
ríkisskattstjóra 12. desember 2012 af sama tilefni. Tilefnið er reynslan af sameiginlegu átaki 
SA, ASÍ og RSK sumarið 2011 og aftur sumarmánuðina 2012, undir heitinu „Leggur þú þitt 
af mörkum“.

í þeim vettvangsheimsóknum, sem fram fóru á ofangreindum árum kom ljóslega fram að 
mörgu er ábótavant í daglegum rekstri varðandi bókhald, tekjuskráningu, svarta atvinnu o.fl., 
sem síðar endurspeglast í skattskilum viðkomandi rekstraraðila og launamanna. í einhverjum 
tilfellum duga í fyrstu almennar leiðbeiningar og tilmæli um hvemig rétt skuli að málum 
staðið, en í öðrum tilvikum þarf að kveða fastar að og eftir atvikum að endurákvarða skatta og 
gjöld á viðkomandi tímabilum.

Þegar svo háttar til að rekstraraðili sé staðinn að alvarlegum formbrotum eða ítrekaðri 
vanrækslu, þrátt fyrir leiðbeiningar og tilmæli um breytingar á fyrri háttsemi þarf að vera unnt 
að bregðast við á staðnum með virkum úrræðum á hlutlægum forsendum gagnvart þeim 
einstaklingi sem ábyrgur er fyrir rekstrinum, hvort heldur starfsemi er rekin á persónulegri 
ábyrgð rekstraraðila eða í nafni lögaðila með takmarkaða ábyrgð. Leggja verður áherslu á að 
forvamargildi slíkra heimilda felst í því að brugðist sé við strax og vanræksla verður uppvís.
Um of hefur þess orðið vart að misbrestur sé á að skattaðilar sinni kröfum um úrbætur og
haldi í þess stað uppteknum hætti með því að hafa launþega áfram á duldum launum og
tekjuskráningu sé ekki komið í lag.

Ríkisskattstjóri hefur vegna framangreindra tilefna tekið saman yfirlit.

I. Úrræði við vettvangsheimsóknir

Dagsektir á forráðamann/forráðamenn vegna neðangreindra tilvika ef leiðbeinandi 
tilmæli bera ekki árangur.

1. Launagreiðandi (lögaðili) skilar ekki gögnum eða skýrslum. Tiltæk úrræði, áætlun 
skattstofna, sem virkar í of fáum tilvikum og of seint til að knýja fram breytingar til réttra 
skila þegar á yflrstandandi tímabili.

2. Lögaðili skilar ekki VSK-skýrslum. Tiltæk úrræði, vanskilagjald og áætlun skattstofna, 
virka í of fáum tilvikum til að knýja fram og stöðva viðvarandi óásættanlegt ástand.
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3. Tekjuskráning smærri aðila uppfyllir ekki lög og reglur. Tiltæk úrræði, að vísa málum til 
SRS, sem verða oftast útundan vegna smæðar og virkni því ábótavant.

4. Olöglegir sölureikningar af sömu ástæðum og í lið 3.

5. Röng notkun sjóðvéla af sömu ástæðum og í lið 3 og 4.

6. Óskráður starfsmaður við störf (duldar launagreiðslur).

II. Til eflingar á almennri skattframkvæmd

1. Dagsektir á forráðamenn og tímabundin niðurfelling á prókúru vegna vanskila á 
skattframtölum lögaðila. Dæmi eru um að félög sem innleysa mikinn hagnað hætti að telja 
fram og séu síðan sett í þrot. Menn koma sér þannig hjá endurfjárfestingum vegna 
söluhagnaðar. I skjóli vöntunar á skattskilum eru eignir fluttar inn í önnur félög eða þær látnar 
hverfa beint í hendur hluthafa. Urræði sem þetta er aðallega hugsað til vamar undanskoti 
eigna og eins kennitöluflakki.

2. Hraðari afskráning af VSK-skrá og óheimil innsköttun samhliða almennri gjaldfærslu á
kostnaði samkvæmt viðkomandi reikningum. Aðili sem ekki hefur skilað vaski tvö tímabil
verði krafinn skýringa og honum vikið af skrá ef skýringar eru ekki fullnægjandi. Mörg dæmi
eru um að slíkir aðilar gefi áfram út reikninga og þeir séu innskattaðir og gjaldfærðir hjá 
kaupanda, en aldrei staðið skil á útsköttun virðisaukaskatts. Þannig verður tekjutap ríkissjóðs 
annars vegar vegna vanskila á innheimtum virðisaukaskatti og hins vegar sem beint 
peningaútstreymi úr ríkissjóði vegna innskattsheimildar hjá kaupanda. Gera þarf kaupendur 
ábyrga í ríkara mæli þannig að þeim sé hvorki heimilt að innskatta né gjaldfæra reikninga frá 
aðilum sem eru með lokuð VASK-númer. Með þessum móti ættu umsvif vanskilamanna að 
dragast saman og þar með að draga úr tekjutapi ríkissjóðs.

3. Aukin hæfisskilyrði. Einstaklingum sem skulda vörsluskatta verði óheimilt að stofna eða 
sitja í stjórn hluta- eða einkahlutafélaga, forráðamönnum félaga, sem stýrt hafa félögum í 
gjaldþrot á síðustu 5 árum, verði óheimilt að stofna eða sitja í stjóm lögaðila nema með 
sérstökum undanþágum og að búin verði til endurhæfmgarleið fyrir aðila sem eru í 
langtímavanskilum og hreinlega komast ekki aftur inn í kerfið vegna skulda.

4. Lokunarheimild. Ríkisskattstjóri hefur ekki neinar lokunarheimildir þegar svo háttar til 
sem fyrr er lýst. Mikilvægt er að slík heimild verði lögfest og á þann hátt að unnt sé að 
bregðast strax við áður en rekstraraðili skiptir um kennitölu. Á þennan hátt yrði unnt að koma 
í veg fyrir áframhaldandi brotastarfsemi og spoma við kennitöluflakki.

Ríkisskattstjóri vill að endingu minna á að í 8.-10. gr. frumvarps til laga um ráðstafanir í 
ríkisfjármálum, þskj. 155- 118. mál, 137. löggjafarþings 2009, voru gerðar tillögur um 
sjálfstæðar heimildir til handa ríkisskattstjóra til að beita dagsektum þegar gögn væru ekki 
afhent. Tillaga þessi náði ekki fram að ganga og hefur málið síðan verið til athugunar hjá 
íjármálaráðuneytinu. Telja verður að vel sé unnt að greina á milli beitingar almennra 
stjórnsýsluúrræða svo sem tíunduð eru hér að framan og refsinga gegn brotum gegn ákvæðum 
skattalaga.
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