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Umsöen ríkisskattstióra um frumvarp til lasa um breytingu á Iösum um veiðisjöld nr. 
74/2012 - 692. mál, þskj. 1166

Ríkisskattstjóri hefur þann 20. apríl 2015 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál.

Með frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum um veiðigjöld. Meðal meginatriða í 
frumvarpinu er að veiðigjaldsnefnd verður falið að reikna framlegð af veiðum á einstökum 
nytjastofnum og að upplýsingum um kostnað við veiðar verði safnað með skattframtölum.

Ljóst er að verulegur kostnaður mun verða hjá embætti ríkisskattstjóra við að breyta 
gagnagrunnum og vinnslukerfum til að taka á móti upplýsingum um launakostnað og 
breytilegan úthaldskostnað, en sundurgreina þarf kostnaðinn niður á einstök fískiskip. Öll 
félög og einstaklingar sem eru eigendur fískiskipa munu þurfa að sundurliða þennan kostnað. 
Bæta þarf því við fylgiblöðum með framtölum fyrir einstaklinga og lögaðila. Þá skal 
ríkisskattstjóri skora á framteljendur að bæta gagnaskil ef upplýsingar sem skilað er með 
framtali eru ófullnægjandi eða óglöggar, eða frekari upplýsinga er þörf. Verði áskorun um 
úrbætur ekki sinnt skal Fiskistofa áætla tekjur og kostnað.

Ríkisskattstjóri telur heppilegra að kveðið sé á með ótvíræðum hætti að Fiskistofu sé heimilt 
að kalla eftir þeim upplýsingum frá ríkisskattstjóra sem skattaðilum er gert skylt að láta fylgja 
með skattframtölum sínum fremur en að frumkvæðið sé lagt með óbeinum hætti á 
ríkisskattstjóra með orðalaginu: „skal ríkisskattstjóra heimilt að láta Fiskistofu í té þær 
upplýsingar sem greinir í 2. mgr .“ Eðlilegra verður að telja að þeirri stofnun sem þarf á 
upplýsingum að halda sé veitt heimild til að afla þeirra frá tilgreindum aðila fremur en að 
heimild til afhendingar sé veitt þeim sem býr yfír upplýsingum að því er virðist að eigin 
frumkvæði, sem er ekki hefðbundin framsetning, þegar í hlut á aðili sem er settur undir 
ákvæði um þagnarskyldu.

Lagt er því til að 3. mgr. e. (10. gr.) orðist með svofelldum hætti:

Fiskistofu er heimilt að afla þeirra upplýsinga sem greinir í 1. og 2. mgr. frá rikiskattstjóra.

í e lið 5. gr. frumvarpsins er kveðið á um að í 10. gr. verði útgerðaraðilar og rekstraraðilar 
íslenskra fískiskipa skyldaðir til að skila tilteknum upplýsingum með framtali, en þar segir, 
„...skulu eigendur, útgerðaraðilar og rekstraraðilar íslenskra fiskiskipa sem stunda veiðar á 
nytjastofnum sjávar skila sérgreindum upplýsingum um þá afkomuþætti sem greinir í a-c-lið 
1. mgr. 7. gr., sundurgreint á einstök fiskiskip, með skattframtölum samkvæmt reglum sem 
ráðherra setur í samráði við embætti ríkisskattstjóra “. Verður því hægt að krefja framteljanda
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um skil á þessum upplýsingum með framtali ef hann er eigandi fiskiskips. Tryggja má skil á 
eyðublaðinu í rafrænum framtalsskilum með þeim hætti að óútfyllt sundurliðun skilaði villu 
og þar með væri lokað fyrir framtalsskil.

Ríkisskattstjóri vill vekja athygli á að sundurliðun launakostnaðar og breytilegs úthalds- 
kostnaðar mun væntanlega verða með eitthvað öðrum hætti en sundurliðun kostnaðar er í dag 
í skattframtali rekstraraðila (RSK 1.04) sem lögaðilar skila eða sundurliðun kostnaðar í 
rekstrarskýrslu (RSK 4.11) sem einstaklingar í atvinnurekstri almennt skila. Full afstemming 
við gjaldfærða kostnaðarliði í framtali verður því að óbreyttu ekki möguleg. Þá mun þessi 
afstemming hjá aðilum sem stunda aðra starfsemi samhliða útgerðinni verða vandasöm. Þá er 
rétt að benda á að möguleikar ríkisskattstjóra til yfirferðar, afstemmingar og mats á 
viðkomandi gögnum kunna að vera takmarkaðir.

Kostnað skal reikna fyrir heilt almanaksár. Nokkur félög eru með annað reikningsár en 
almanaksárið, sbr. heimild í 59. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Hjá þeim félögum verður 
afstemming á launakostnaði og breytilegum úthaldskostnaði við ljárhæðir í framtali 
ónákvæmari.

Ríkisskattstjóri gerir að öðru leyti ekki athugasemdir við frumvarpið en það virðist ekki fela í 
sér neinar breytingar á gildandi reglum um tekjuskattsálagningu í sjávarútvegi.
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