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Svar við fyrirspurn efnahags- og viðskiptanefndar varðandi 116. þingmál um aukinn 
aðgang að fyrirtækjaskrá

Með tölvupósti dags. 15. maí sl. er óskað eftir nánar tilgreindum upplýsingum um rekstur 
fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra.

I. Almennt um fyrirtækjaskrá

Um starfsemi fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra gilda lög nr. 17/2003, en á því ári var 
ríkisskattstjóra falið að annast rekstur skráarinnar.

Fyrirtækjaskrá er samheiti yfir þær skrár sem haldnar eru um atvinnurekstur í landinu og má 
þar helstar nefna; hlutafélagaskrá, einkahlutafélagaskrá og samvinnufélagaskrá. Frá 1. janúar 
2014 tók ríkisskattstjóri yfir firmaskrá, sem sýslumenn höfðu haldið um sameignarfélög, 
samlagsfélög og firmaheiti.

Auk framangreindra lögboðinna skráa heldur ríkisskattstjóri einnig skrár yfir 
áhugamannafélög, gefur út kennitölur þeirra fyrirtækja, sjóða og stofnana, sem fá sjálfstæða 
skráningu hér á landi, hvort heldur skráning lögaðila fer fram hjá fýrirtækjaskrá eða öðrum 
skráningaraðilum.

Að þessu frátöldu eru ýmsar aðrar skrár sem ríkisskattstjóri annað hvort heldur eða gerir 
tímabundið vegna sérstakra verkefna. Þar má nefna launagreiðendaskrá, virðisaukaskattsskrá, 
tryggingagjaldsskrá, skattskrá, álagningarskrá einstaklinga, álagningarskrá lögaðila og 
staðgreiðsluskrá. Allt er þetta umfangsmikið skráahald sem tekur mikinn tíma en er 
nauðsynleg til að unnt sé að sinna þeim verkefnum sem lögbundin eru. Auk þess eru gerðar til 
tímabundna nota ýmsar skrár, svo sem endurgreiðsluskrá, inneignarskrá, 
sveitarsjóðsgjaldaskrá og skuldajöfnunarskrá. Síðastgreindu skrámar eru allar gerðar árlega 
við álagningu opinberra gjalda og úreldast sjálfkrafa.

Líta má á fyrirtækjaskrá sem eins konar regnhlíf yfir aðrar skrár, þar sem skráðar eru og birtar 
eru grunnupplýsingar um þau atvinnufyrirtæki sem skráð eru og skrá skal, sbr. 4. gr. laganna, 
þar sem segir:

Jfyrirtækjaskrá skal skrái eftirfarandi upplýsingar eftir því sem við á:
1. Heiti.
2. Kennitölu.
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3. Heimilisfang.
4. Rekstrar- eða félagsform.
5. Stofndag.
6. Nafn, lögheimili og kennitölu forráðamanna.
7. Atvinnugreinarnúmer samkvæmt atvinnugreinaflokkun Hagstofu Islands.
8. Slit félags.
9. Önnur þau atriði sem skylt er að skrá um starfsemi félaga og fyrirtœkja samkvœmt 
lögum eða nauðsynlegt eða hagkvæmt þykir að skrá vegna hagsmuna opinberra aðila 
eða miðlunar upplýsinga til opinberra aðila, fyrirtœkja og almennings. “

Samkvæmt 8. gr. laganna skal ríkisskattstjóri veita opinberum aðilum, fyrirtækjum og 
almenningi upplýsingar úr fyrirtækjaskrá. A vef ríkisskattstjóra hefur almenningi um 
langt skeið verið unnt án nokkurs kostnaðar að fletta upp á grunnupplýsingum um 
fyrirtæki landsins s.s.
Nafn
Kennitölu
Heimilisfang
Rekstrarform
Virðisaukaskattsnúmer
Isat m.
Þá eru sýndar dagsetningar; stofngagna, samþykkta, aukatilkynninga og önnur gögn.

Frekari upplýsingar en hér koma fram eru almenningi ekki aðgengilegar á vef 
ríkisskattstjóra, en unnt er annað hvort að fletta upp á upplýsingum í afgreiðslu 
ríkisskattstjóra eða fá útprentanir á einstökum upplýsingum gegn gjaldi.

Þá ber þess að geta að Arsreikningaskrá er sjálfstæð skrá sem er hliðstæð 
fyrirtækjaskrá og stendur þannig utan þeirra skráa sem almennt eru taldar falla undir 
fyrirtækjaskrá.

II. Svör við framsettum spurningum

1. Hve mikið kostar rekstur fyrirtækjaskrár?
Heildarkostnaður vegna rekstrar fyrirtækjaskrár á árinu 2016 var um 248 m.kr. Það 
sundurliðast í stærstu dráttum þannig: 
launakostnaður skráasviðs RSK 155 m.kr., 
nýsmíði og rekstur tölvukerfa v/skráasviðs 22 m.kr.,
vinna starfsmanna við hugbúnaðargerð á tæknisviði RSK v/skráasviðs 30 m.kr., 
húsnæðiskostnaður 7,5 m.kr.
annar rekstrarkostnaður, póstur, prentun, fundir, ferðalög, rekstrarvörur, eignakaup 
o.fl. 33,5 m.kr.

2. Hvaða upplýsingar úr fyrirtækjaskrá eru ríkisskattstjóra nauðsynlegar vegna 
skattálagningar?
Skattlagning byggir frá örófi á öruggri og tæmandi skráningu skattskyldra aðila ásamt 
flokkun þeirra eftir rekstrarformum og atvinnugreinum. í 2. gr. tekjuskattslaga eru 
taldir upp skattskyldir lögaðilar og ræðst skattlagning þeirra og skattprósenta m.a. af 
því hvort um er að ræða félög sem rekin eru með takmakaðri eða ótakmarkaðri ábyrgð



félagsmanna s.s. gildir annars vegar um hlutafélög og hins vegar um sameignarfélög. 
Hvert félag sem skylt er að skrá og skráð er af viðskiptalegum ástæðum þarf þannig að 
rata með öruggum og skilvirkum hætti inn á skattgrunnskrá skrá sem utinin er upp úr 
skrám fyrirtækjakrár og er grundvöllur álagningar opinberra gjalda á skattskylda 
lögaðila.

Þá þykir rétt að undirstrika að skatteftirlit byggir á greiðu aðgengi að víðtækum og 
öruggum upplýsingum um eðli og rekstur þeirra fyrirtækja sem til skoðunar eru hverju 
sinni. Hér skipta verulegu máli skráðar upplýsingar um eigendur og stjórnendur 
hlutafélaga, þegar metin eru viðskipti eigenda við félag sitt eða viðskipti við tengd 
félög, fýrirtækjasamstæður og önnur atriði sem kann að verða að leggja til grundvallar 
á viðskiptum og skattalegum ráðtöfunum þeirra lögaðila sem sæta skatteftirliti hverju 
sinni.

Högun á gagnagrunnum og möguleikar á því að kalla með greiðum hætti fram þær 
upplýsingar sem máli skipta er þannig afar þýðingarmikill þáttur í skattframkvæmd á 
sama tíma og þessar upplýsingar nýtast jafnt almenningi og viðskiptalífmu.

Fyrirtækjaskrá er ætlað að taka við upplýsingum sem skylt er að skrá vegna stofnunar 
félaga eða fyrirtækja og viðhald skráðra upplýsinga styður þannig við öryggi 
viðskiptalífsins og skilvirka skattframkvæmd.

3. Hverjar eru sértekjur ríkisskattstjóra vegna gagna úr:

a) fýrirtækjaskrá (grunnupplýsingar fýrirtækja og listi yfir stjómarmenn)?
Ekki er krafist gjalds fýrir grunnupplýsingar en viðbótarupplýsingar sem innihalda 
hvemig framkvæmdastjóm eða forráð félags er háttað, kostar kr. 4 kr. hver uppfletting 
í tölvukerfi. Þessar tekjur em óvemlegar og námu alls um 340 þús. kr. árið 2016. 
Tekjur RSK af fýrirtækjaskrá koma að mestu leyti frá fyrirtækjum og stofnunum sem 
gera samning um afnot af rafrænu afriti fýrirtækjaskrár. Fyrir þau afnot greiðir 
viðkomandi aðili árgjald sem nemur 100.800 kr. í því er m.a. innifalinn réttur 
reglulegra uppfærslna á fýrirtækjaskrá frá miðlara.

Þá er greitt gjald vegna svokallaðs kennitölugjalds við skráningu í fýrirtækjaskrár sem 
aðili greiðir við skráningu. Gjaldið nemur kr. 5.000 á hverja kennitölu. Heildartekiur 
RSK af fyrirtækjaskrá árið 2016 voru 39,5 m.kr.

b) ársreikningaskrá (ársreikningar eða unnar upplýsingar úr ársreikningum)?
Tekjur RSK af ársreikningaskrá koma af sölu ársreikninga, annars vegar með 
rafrænum hætti í gegnum miðlara og hins vegar í afgreiðslum RSK þar sem þeir eru 
afhentir á pappírsformi. Heildartekjur RSK af ársreikningum á árinu 2016 voru 37.6 
m.kr, bar af er sala til miðlara kr. 32.8 m.kr.

c) hlutahafaupplýsingar.
Hér þarf að gera athugasemd þar sem spumingin er ekki nægjanlega skýr. Engar tekjur 
koma af sölu vegna svokallaðra hluthafa upplýsinga. Á hinn bóginn er aflað 
upplýsinga úr hlutafélagaskrá, svo sem hér síðar greinir.
Tekjur af hlutafélagaskrá koma annars vegar frá miðlurum og hins vegar úr afgreiðslu 
RSK. Seld eru vottorð úr hlutafélagaskrá sem og samþykktir, aukatilkynningar,



samrunagögn o.fl. Tekjur sem komu frá miðlurum voru 65,9 m.kr. og úr afgreiðslu 
RSK25,5m .kr. Heildartekjur af sölu upplysinga úr hlutafélagaskrá árið 2016 voru 
bví 91,4 m.kr.

4. Hversu margar beiðnir koma á ári um upplýsingar úr:

a) fyrirtækjaskrá (grunnupplýsingar fyrirtækja og listi yfir stjómarmenn)?
Gmnnupplýsingar eru án gjaldtöku en ekki eru fyrirliggjandi talningar á þeim 
uppflettingum. Viðbótarupplýsingar sem innihalda nafn 
framkvæmdastjóra/forráðamanna voru hins vegar 85.312.

b) ársreikningaskrá (ársreikningar eða unnar upplýsingar úr ársreikningum)?
Heildarfjöldi seldra ársreikninga árið 2016 voru 34.718.

c) hlutafélagaskrá (sjá aths. um ónákvæmt orðalag)
Fjöldi útgefmna vottorða úr hlutafélagaskrá var samtals 154.600 og fjöldi samþykkta, 
aukatilkynninga og samrunagagna var 37.393.

Hjálagt er skjal um heildartekjur ríkisskattstjóra af skrám skráasviðs ríkisskattstjóra árin 2014 
-2016.

Ásgeir Heimir Guðmundsson



Tekjur RSK af hlutafélagaskrá, fyrirtækjaskrá og ársreikningaskrá

Uppruni tekna 2014 2015 2016

Hlutafélagaskrá 83.000.000 89.200.000 91.400.000

Fyrirtækjaskrá 34.600.000 35.500.000 39.500.000

Ársreikningaskrá 30.800.000 37.400.000 37.600.000

Samtals: 148.400.000 162.100.000 168.500.000


