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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003, með síðari breytingum -116 mál, þskj. 175

Ríkisskattstjóri þakkar fyrir tölvupóst sem barst 7. mars 2017 þar sem gefinn er kostur á að 

veita umsögn um ofangreint þingmál.

Með frumvarpinu er lögð til breyting á 8. gr. laga nr. 17/2003, um fyrirtækjaskrá sem felur í 

sér að við rafræna uppflettingu í skránni skulu allar upplýsingar birtast án þess að gjald sé 

tekið fyrir.

I fyrirtækjaskrá eru skráðir einstaklingar, félög og aðrir aðilar sem stunda atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi. Einnig eru þar skráðar stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins og 

sveitarfélaga sem og félög, samtök og aðilar, aðrir en einstaklingar, sem hafa með höndum 

eignaumsýslu, eru skattskyldir eða bera aðrar skattalegar skyldur. Loks er aðra starfsemi sem 

ríkisskattstjóri sér ástæðu til að skrá einnig að fínna í fyrirtækjaskrá. Skráin inniheldur þannig 

allan atvinnurekstur í landinu en einnig lögbundna eða frjálsa félagastarfsemi svo sem 

áhugamannafélög, húsfélög, veiðifélög o. fl.

Rétt er að benda á að í lögum um fyrirtækjaskrá eru tiltekin þau atriði sem ber að skrá um 

hvert félag. Þar er um að ræða nauðsynlegar grunnupplýsingar um hvem aðila. í sérlögum em 

síðan kröfur um skráningu víðtækari upplýsinga svo sem í lögum um hlutafélög, 

einkahlutafélög, sameignarfélög, samvinnufélög o.s. frv. Þær grunnupplýsingar sem kveðið er 

á um í lögum um fyrirtækjaskrá eru nú að nánast að öllu leyti þegar aðgengilegar hverjum 

sem er á heimasíðu RSK án endurgjalds. Hins vegar hefur verið tekið gjald fyrir miðlun 

ítarlegri upplýsinga og vottorða samkvæmt sérlögum.

Ríkisskattstjóri er A-hluta stofnun á fjárlögum og nýtur beinna fjárframlaga þaðan til rekstrar 

embættisins. Það á þó ekki við um starfsemi ársreikningaskrár og hlutafélagaskrár sem í 

daglegu tali eru oft nefndar fyrirtækjaskrá. Skráarhaldið er að verulegu leyti fjármagnað með
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innheimtu þjónustugjalda vegna upplýsinga til endursöluaðila. Eru það miðlarar sem fengið 

hafa skrár afhentar frá RSK gegn þjónustugjaldi, sem endurselja svo upplýsingamar oft með 

því að bæta við þær eða breyta og auka þannig virði þeirra. Væru upplýsingar gjaldfrjálsar er 

ljóst að starfsemi miðlara myndi verulega raskast. Kaupendur þessara upplýsinga eru að 

langmestu leyti ijármálafyrirtæki, lögmenn, endurskoðendur og viðskiptalífið.

A f greinargerð með frumvarpinu má ráða að flutningsmenn geri ráð fyrir að breyting á lögum 

um fyrirtækjaskrá leiði til gjaldfrelsis hjá ársreikningaskrá. Svo er ekki þar sem lagaákvæði 

um þá skrá að fínna í lögum um ársreikninga.

Tilgangur þess að taka á móti, varðveita og veita aðgang að ársreikningum er einkum að gefa 

atvinnulífmu tæki til að meta hvort stýra eigi fjármagni til viðkomandi fyrirtækja, hvort sem 

er í formi lána og annarrar fyrirgreiðslu eða sem hlutafjár. E f aðgangurinn ætti með öllu að 

vera gjaldfrjáls þyrfti að mæta fjármögnun skráarhaldsins með hækkun á opinberum 

framlögum til stofnunarinnar. Það er einnig vert að hafa í huga að gjaldfrjáls aðgangur myndi 

hafa í för með sér margfalda ijölgun þeirra aðila sem óska eftir aðgengi að upplýsingum og 

þar með auknar þjónustuskyldur. Líklegur árlegur kostnaður vegna þessa alls gæti orðið hátt í 

200 milljónir í missi þjónustugjalda auk kostnaðar við að setja upp og viðhalda nægilega 

öflugu kerfi til miðlunar gjaldfrjálsra upplýsinga. Ákvörðun af þessu tagi hefði í för með sér 

að aðgangur og viðhald skránna yrði fjármagnaður af almannafé í stað þess að þeir einir sem 

nota upplýsingarnar greiði fyrir þær. E f engin gjaldtaka yrði, myndi það leggja þá skyldu á 

RSK að afhenda án takmörkunar öllum sem þess óska óvenju viðamiklar skrár að hluta eða 

öllu leyti, sem óvíst er um notkun á og heimild fyrir hjá þeim sem upplýsinga beiðist.
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