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Varðar: Beiðni um miðlun upplýsinga

Visað er til bréfs dags. 28. maí 2013, um beiðni Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytisins um að ríkisskattstjóri aíhendi Hagstofu íslands 
gögn úr skattframtölum um eignaskrá sjávarútvegsfyrirtækja 2011, 
sundurgreind eftir kennitölum og eignum. Gögnin hyggst Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið nota við ákvörðun veiðigjalda skv. lögum um 
veiðigjöld nr. 74/2012.

Hagstofa íslands hefur heimild til að afla gagna beint frá einstaklingum og 
fyrirtækjum eða úr stjórnvaldsskrám enda séu gögnin eingöngu notuð til 
hagskýrslugerðar sbr. 5. gr. og 10 gr. laga nr. 163/2007, um Hagstofu 
íslands og opinbera hagskýrslugerð. Sambærilegar kvaðir eru á heimildum 
Hagstofu Islands til öflunar gagna í alþjólegum skuldbindingum sem 
ísland hefur undirgengist, sbr. verklagsreglur i evrópskri hagskýrslugerð 
skv. augl. nr. 578/2006 og grundvallarreglur Sameinuðu þjóðanna um 
opinbera hagskýrslugerð.

Hagstofu Islands er því óheimilt að taka á móti framangreindum gögnum 
þar sem þau eru ekki ætluð til hagskýrslugerðar og stofnunin hefur ekki 
farið fram að fá þau afhent.

f
Virðingarfyllst

Ólafur Hjálmarsson 
hagstofustjóri

Afrit: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 
Kristján Skarphéðinsson

Borgartúni 21a 150 Rcykjavík Sími: 528 1000
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Málavextir eru þeir að með bréfi Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins, dags. 13. maí 2013, 
er óskað eftir því að ríkisskattstjóri athendi Hagstofu íslands nánar tilgreindar upplýsingar 
svo sem fram kemur í afriti af hjálögðu bréfi.

Samkvæmt 117. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, er lögð rík þagnarskylda á 
ríkisskattstjóra. Þessari þagnarskyldu er þó aflétt gagnvart Hagstofu íslands, sbr. 2. mgr. 
tilvitnaðar lagagreinar. En í tilvitnuðu ákvæði er mælt svo fyrir að ríkisskattstjóri skuli: „gefa 
Hagstofu íslands skýrslur, í því formi er Hagstofa íslands ákveður, um framtaldar tekjur og 
eignir, álagða skatta og önnur atriði er varða skýrslugerð hennat"

Með vísan til framanritaðs og þess að þagnarskyldu ríkisskattstjóra verður ekki aflétt nema til 
þess formlega bær aðili beiti þar til settum lagaákvæðum er óskað eftir formlegri aðkomu 
Hagstofu íslands að erindi þessu svo sem lög mæla fyrir um
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Efni: Beiðni um miðlun upplýsinga.

í lögum nr. 77/2000 um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga er mælt fyrir um heimild til að vinna 
með persónuupplýsingar sé það nauðsynlegt til að fullnægja lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila, vegna verks 
sem unnið er í þágu almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds, sbr. 3., 5. og 6. tl. 1. mgr. 8. gr. laganna. 
Vinnsla stjómvalda á persónuupplýsingum getur oft talist heimil samkvæmt þessum ákvæðum, þ. á m. miðlun -  
en þó ávallt að því gefiiu að hún samrýmist hlutverki viðkomandi stjómvalds eins og það er skilgreint í lögum og 
fari ekki gegn ákvæðum um þagnarskyldu.

Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi samkvæmt lögum um veiðigjöld nr. 74/2012 er samtala reiknaðrar 
rentu á hvert þorskígildiskíló, annars vegar í fiskveiðum og hins vegar f fiskvinnslu. Rentu á þorskígildiskiió skal 
reikna sérstaklega fyrir veiðar og vinnslu botnfisks og fyrir veiðar og vinnslu uppsjávarfisks eins og nánar er 
kveðið á um f 11. gr. laganna. Meðal þeirra þátta sem ákvarða rentuna er reiknuð ávöxtun rekstrarfjármuna 
sjávarútvegsfyrirtækja, en f 5. mgr. 11. gr. laganna segir:

Reiknaða ávöxtim rekstrarfjármuna, að meðtöldum birgðum, skal miða við 8% a f  áætluðu verðmæti 
þeirra í lok tekjuárs sem Hagstofa íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum f 
fiskveiðum og fiskvinnslu. Verðmæti skipakosts skal miða við ... Verðmæti fasteigna og annarra 
rekstrarfjármuna skal miða við ...

Ráðuneytinu er kunnugt um að embætti ríkisskattstjóra hefúr unnið að undirbúningi þess að geta afhent 
Hagstofunni framreiknaða eignaskrá sjávarútvegsfyrirtækja 2011, sundurgreindri eftir kennitölum og eignum, til 
þarfa stofnunarinnar skv. 5. mgr. 11. gr. laga um veiðigjöld. Hér með er óskað eftir því að skránni verði miðlað 
til Hagstofunnar svo mögulegt reynist að ákvarða reiknaða rentu samkvæmt lögum um veiðigjöld. Ráðuneytið 
telur að þessi miðlun sé f samræmi við lög og er æskilegt að hún eigi sér stað svo fljótt sem auðið er.

Fyrir hönd ráðherra

^ristján Skarphéðinsson

Afrit: Hagstofustjóri
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