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Efni: Breytingartillaga vegna rafrænnar birtingar álagningarseðla

Um  þessar m undir hefur efnahags- og viðskiptanefnd til m eðferðar frumvarp til laga um breytingu á 
ýmsum lagaákvæðum um  skatta og gjöld (sjá þskj. nr. 605 í 423. máli). í ráðuneytinu hefur staðið yfir 
undirbúningur að nútímavæðingu opinberrar þjónustu sem veita má með rafrænum  hætti. Svo taka 
megi skynsamleg skref þegar kemur að birtingu ákvarðana í skattamálum þarf að tryggja viðeigandi 
lagagrundvöll. U ndirritaður óskar eftir liðsinni nefndarinnar við að tryggja að svo verði.

I stjóm arsáttm álanum  er lögð áhersla á að Island búi sig undir að mæta þeim  áskorunum og nýta þau 
tækifæri sem  felast í sífellt örari tæknibreytingum. M eðal þeirra áskorana sem starfsemi ríkisins þarf 
að bregðast við em  auknar kröfur almennings og atvinnulífs um  sjálfsafgreiðslu og stafræna þjónustu. 
M eð aukinni hagnýtingu upplýsingatækni í opinberri starfsemi skapast betri forsendur til að nýta þau 
gríðarlegu tækifæri sem tækniþróunin gefur til þess að bæta opinbera þjónustu, auka skilvirkni í 
rekstri og efla framleiðni.

Island er í kjörstöðu til hagnýtingar upplýsingatækni við veitingu opinberrar þjónustu. Tæknilegir 
innviðir eru til staðar og aðgengi og notkun landsmanna á upplýsingatækni er með því besta sem 
gerist. N iðurstaða nýlegrar könnunar á viðhorfi almennings til stafræmiar opinberri þjónustu leiddi í 
ljós að 82,5% aðspurða vom  fylgjandi aukinni áherslu á slíka þjónustu. Sama könnun leiddi í ljós að 
93% aðspurða höfðu áhuga á að nýta persónulegt vefsvæði með aðgengi að öllum  skjölum og 
gögnum frá ríki og sveitarfélögum. I þessu samhengi er rétt að geta þess að nú þegar afþakka 96% 
fram teljenda að fá álagningaseðill ríkisskattstjóra sendan í bréfpósti.

Unnið er að því á vegum  ráðuneytisins að koma upp stafrænni þjónustugátt fyrir hið opinberra og 
auka aðgengi að stafrænni þjónustu. Hluti a f  þjónstugáttinni er pósthólf þar sem borgurum  verður gert 
fært að nálgast öll gögn og erindi frá opinbem m  aðilum. Stefnt að því að síðar verði mögulegt að 
senda erindi á allar stofnanir ríkisins í gegnum pósthólfið og fá tilkynningar þegar ný erindi berast. 
Aðgengi að stafrænu pósthólfi bæ tir ekki aðeins þjónustu og aðgengi einstaklinga og fyrirtækja að 
upplýsingum  heldur stuðlar bættri nýtingu fjármuna og mannauðs.

í  þessu samhengi má benda á að ríkið greiðir árlega um  500 millj. kr. í póstburðargjöld vegna 
bréfsendinga til einstaklinga og fyrirtækja. Þar a f  nemur árlegur kostnaður ríkisins við að senda út 
tilkynningar um  álagningu opinberra gjalda um  120 millj. kr. Um talsverð tækifæri em  til hagræðingar 
þegar að þessum  kostnaði kemur.

Pósthólfið er nú þegar uppsett og aðgengilegt undir m ínum síðum á vefsvæðinu Island.is. Þrátt fyrir 
að hafa verið aðgengilegt í nokkur ár hafa fáar stofnanir og sveitarfélög valið að nýta sér pósthólfið til 
að senda b ré f og skilaboð til fyrirtækja og almennings. Unnið er að bættri framsetningu pósthólfsins 
og einföldun á tæknilegu aðgengi til að laða fleiri stofnanir og sveitarfélög til að nýta sér pósthólfið.
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Notagildi pósthólfsins er háð því hversu margir opinberir aðilar miðla bréfum og öðrum samskiptum í 
gegnum pósthólfið. I nýlegu samkomulagi ríkis og sveitarfélaga er pósthólfið tilgreint sem eitt af 
sameiginlegum verkefnum sem unnið verður að á gildistíma fjármálaáætlunar.

M eð því að birta skjöl í sameiginlegu starfrænu pósthólfi má spara fjármuni, draga úr neikvæðum 
um hverfisáhrifum  og bæta þjónustu. Öll erindi frá hinu opinbera verða á einum  stað og hægt verður 
að nálgast þau hvar og hvenær sem er. Þó er æskilegt að þeir sem óska þess sérstaklega að fá 
tilkynningar sendar bréflega geti fengið þá þjónustu. Til þess að hagræðið náist ætti m eginreglan að 
verða sú að allar tilkynningar um álagningu skatta og gjalda verði birtar með rafrænum  hætti.

I störfum hóps sem unnið hefur að átaksverkefni um  skilvirkari rekstur og þjónustu á vegum ríkisins, 
og komið var á laggim ar að mínu frumkvæði, hefur komið á daginn að óljóst er hvort rafræn birting 
tilkynninga um  álagningu skatta og gjalda hafi nægilega lagastoð. E f trygg lagastoð væri fyrir hendi 
væri unnt að nýta slíka tilkynningaraðferð nú þegar.

Þess má geta að öll Norðurlöndin bjóða borgurum  sínum upp á aðgengi á pósthólfi. Danir hafa gengið 
lengst í innleiðingunni m.a. með sérstakri lagasetningu um  pósthólfið þar sem kveðið er á um 
meginreglu um  stafræn samskipti og eru fáar undanþágur veittar og tengjast þæ r í flestum  tilvikum 
lögaldri og félagslegum aðstæðum. Stefnt er að því að vinna hefjist næsta haust við undirbúning að 
heildstæðri lagasetningu um  pósthólfið. Fram  að því er þó æskilegt að almennt ákvæði um  rafræna 
birtingu álagninga taki gildi strax á þessu ári sem gildir þar til heildstætt lagafrumvarp um  pósthólfíð 
liggur fyrir.

I ljósi framangreinds óska ég eftir að efnahags- og viðskiptanefnd taki til skoðunar hvort ekki sé unnt 
að bæta ákvæði við áðum efnt lagafrumvarp, sem nefndin hefur til meðferðar, er heimili að 
tilkynningar um  álagningu skatta og gjalda verði birtar með rafrænum  hætti. Taki nefndin jákvætt í 
beiðni mína er rétt að árétta að það er mikilvægt að heim ildin verði að lögum áður en Alþingi verður 
frestað í jún í næstkomandi svo rafrænar birtingar í stað bréfasendinga geti hafist sem fyrst á þessu ári.

Fylgiskj. T illaga að breytingartillögu við lagafrum varp á þskj. nr. 605 í 423. m áli, ásam t skýringum



148. löggjafarþing 2017-2018. 
Þingskjal 605 —  423. mál. 
Stjórnarfrumvarp.

Tillaga að breytingartillögu

við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld 
(hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.).

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.

A eftir 18. gr. kemur nýr kafli, IX. KAFLI, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
Kveði lög á um að birta skuli álagningu eða aðra ákvörðun um skatta og gjöld, eða aðrar 

opinberar ákvarðanir, telst birting hennar fullnægjandi hafí hún verið gerð aðgengileg á 
þar tilætluðum þjónustuvef og telst hún bindandi frá og með þeim degi.

S k ý r  in  g .
Samkvæmt almennri reglu ákvæðis 1. mgr. 20. gr. stjómsýslulaga, nr. 37/1993, skal 

ákvörðun stjórnvalds tilkynnt aðila máls og verður ákvörðunin bindandi fyrir aðila þegar hún 
er komin til hans. Þetta ákvæði hefur verið skýrt svo að það sé ekki gert að skilyrði í þessu 
sambandi að ákvörðun sé komin til vitundar aðilans heldur nægi að ákvörðun sé komin þangað 
sem almennt má búast við að hann geti kynnt sér hana, t.d. að bréf hafi verið afhent á heimili 
viðkomandi. Akvæðið inniheldur svokallaða birtingarreglu. Samkvæmt athugasemdum við 
20. gr. fmmvarps þess er varð að lögum nr. 37/1993 leiðir það af eðli máls, svo og 
réttaröryggissjónarmiðum, að birta verður aðila ákvörðun sem ætlað er að skuldbinda hann. 
A f áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 8140/2014 leiðir að við ákvörðun gjalddaga 
skattkröfu þarf að taka mið af því hvort birting tilkynningar um álagningu hafi verið lögum 
samkvæm.

Með breytingartillögunni er ekki ætlunin að breyta eða hafa bein áhrif á ákvörðun 
gjalddaga skattkrafna. Markmiðið er aðeins það að kveða með lögum á um heimilan 
birtingarhátt álagningar skatta, gjalda og annarra opinberra ákvarðana. Nær þetta bæði til 
ríkisstofnana og sveitarfélaga. Breytingin hefur í för með sér að tilkynning um álagningu eða 
aðra ákvörðun um skatta eða gjalda, sem og aðrar opinberar ákvarðanir, teljast hafa verið 
nægjanlega birtar á viðtakanda, hafi birting farið fram á þjónustuveíjum og/eða á miðlægum 
þjónustuvef á vegum hins opinbera. I því felst að almennt er gert ráð fyrir því að aðilinn hafi 
aðgang að þjónustuveljum eða geti aflað sér slíks aðgangs þegar tilkynning hefur verið birt. 
Við slíka birtingu verður aðilinn bundinn af álagningunni eða öðrum ákvörðunum. Slíkt 
fyrirkomulag leiðir a f sér að þegar ákvarða skal vexti, dráttarvexti, álag og önnur 
vanefndaviðurlög þá miðast slíkar ákvarðanir viðbirtingu rafrænnar tilkynningar.

Verði tillagan samþykkt verður rafræn birting tilkynningar að meginreglu þegar að 
álagningu skatta og gjalda kemur ásamt annarra ákvarðana. Meginreglan verður þó aðeins virk 
að stjómvald kjósi að birta álagningu eða aðrar ákvarðanir með rafrænum hætti. Taka verður 
fram að þótt telja verði að yfirgnæfandi meiri hluti aðila hafi aðgang að þjónustuvefjum kunna 
að koma upp tilvik þar sem slíkt er ekki fyrir hendi. Þá er mögulegt að einhverjir telji sig ekki 
hafa þekkingu eða getu til að skrá sig inn á þjónustuvefí. Þar að auki geta aðrar ástæður verið
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fyrir því að aðilar skrái sig ekki inn á slíka vefí eða hafí á annan hátt rafræn samskipti við 
stjómvöld. Almennt er þó gert ráð fyrir því að flestir hafí getu til að eiga í rafrænum 
samskiptum og hafí aðgang að búnaði til slíks.

í ýmsum lögum s.s. í lögum um skráningu og mat fasteigna, og á sviði skattaréttar er kveðið 
sérstaklega á um birtingu tilkynninga. Má sem dæmi nefna að í 98. gr. tekjuskattslaga, nr. 
90/2003, 7. gr. laga um erfðafjárskatt, nr. 14/2004 og 3. mgr. 14. gr. laga um olíugjald og 
kílómetragjald, nr. 87/2004 og 3. mgr. 31. gr. laga nr. 6/2001, um skráningu og mat fasteigna. 
I ýmsum tilvikum hefur að hluta eða heild farið um birtingu tilkynninga um álagningu 
samkvæmt ákvæðum 20. gr. laga nr. 37/1993. Verði tillagan samþykkt mun sú lagagrein sem 
á henni byggir að óbreyttu verða yngra sérákvæði gagnvart almennum ákvæðum laga. Með 
lögum nr. 37/1993 voru eru gerðar lágmarkskröfur til stjómsýslunnar. Rétt er hins vegar að 
líta til þeirra áfonna sem liggja að baki ákvæðum IX. kafla þeirra laga er kveða á urn rafræna 
meðferð stjómsýslumála. Sjá einnig í þessu sambandi ákvæði 5. gr. þess fmmvarps.

Þá er miðað við ákvæðið taki þegar gildi við birtingu í stjómartíðindum.


