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Umsögn yf irskat tanefndar um frumv arp  til laga um stuðning við útgáfu bóka á íslensku.  
Þingskjal  178 -  176. mál

Með bréfi 18. ok tóber 2018 hefur allsherjar- og m enntam álanefnd Alþingis sent yfirskattanefnd 
ofangreint frum varp til um sagnar.
Tekið skal fram að sam ráð var haft við yfirskattanefnd við sam ningu  frv., eins og rakið er  í 
greinargerð m eð því. Við nánari skoðun telur yllrskattanefnd ástæðu til að benda á tvö atriði sem 
ástæða virðist til að huga betur að:

1. Að um sýsla endurgreiðslu verði í höndum  ríkisskattstjóra.
2. Að í frv. skortir  heimild til að endurskoða fyrri ákvarðanir  um endurgreiðslu.

Um Iið 1.
Sam kvæ m t frv. skal sérstök þriggja m anna nefnd taka ákvarðanir  um endurgreiðslur til 
bókaútgefenda. Þó virð ist gert ráð fyrir að ráðherra geti falið þar til bærum  aðila það verkefni. í 
störfum nefndarinnar (eða hins þar til bæra aðila) felst tvennt

a. að ákveða hvort skilyrði endurgreiðslu  sam kvæ m t ákvæ ðum  5. gr. séu uppfyllt, einkum  
að hlutaðeigandi rit teljist bók (sbr. nánari skilgrein ingar í greinargerð m eð frv.) og að 
bókin sé á ísiensku, að útgefandi sé skráður á vsk-skrá og ekki í vanskilum  við op inbera 
aðila og

b. að kanna hvort framtalinn ú tgáfukostnaður sam kvæ m t um sókn útgefanda falli undir
ákvæði 6. gr., þar á meðal hvort kostnaðurinn byggist á viðhlítandi gögnum  og teljist
f rádráttarbær rekstrarkostnaður sam kvæ m t lögum um tekjuskatt. A grundvelli þessarar 
a thugunar  reiknast endurgreiðsla  25%  a f  framtöldum kostnaði.

Akvarðanir sam kvæ m t a-lið skulu sam kvæ m t frv. vera kæ ranlegar til hlutaðeigandi ráðuneytis. 
Akvarðanir sam kvæ m t b-lið skulu sæta kæru til yfirskattanefndar. Fyrir því eru færð þau rök að hjá 
yfirskattanefnd sé til staðar nauðsynleg sérfræðiþekking til að útkljá slík ágreiningsmál.
Við blasir að hliðstæð sérfræðiþekking og talin er liggja hjá yfirskattanefnd hlýtur að þurfa að vera 
til staðar hjá endurgreiðsluað ila  til að fást við álitamál sem kunna að kom a upp þegar ákvarða skal
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hvort ú tgáfukostnaður sé réttilega tilgreindur í umsókn um endurgreiðslu. V aknar þá sú spurning 
hvers vegna um sjón m eð endurgreiðslu  til bókaútgefenda er ekki einfaldlega falin ríkisskattstjóra -  
þar sem sérfræðikunnátta  varðandi verkefni sam kvæ m t b-lið hér að framan er óneitanlega til staðar 
-  í stað þess að stofna til sérstaks stjórnvalds í þessu skyni. Ætla má að þetta yrði e innig frekar til 
sparnaðar fyrir hið opinbera. Um svipað verkefni, sem ríkisskattstjóri hefur nú þegar m eð höndum , 
m á vísa til laga nr. 152/2009, um stuðning við nýsköpunarfyrir tæki, en þar kem u r  e innig annað 
stjórnvald e innig að máli m eð tilteknum  hætti.
Ríkisskattstjóri er  raunar ekki heldur ókunnugur því að glíma við bókarhugtakið og það álitamál 
hvort rit sé á íslensku. Benda m á á að m estur hluti um íjö l lunar  um þessi atriði, sem er að finna í 
a thugasem dum  við 3. og 5. gr. frv., er augljóslega sóttur í smiðju ríkisskattstjóra frá þeim tíma þegar 
sérstakar skattareglur giltu um sölu tímarita, dagblaða og bóka á íslenskri tungu, sbr. 6. gr. laga nr.
119/1989. um b rey t ing á  lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Á þessi atriði reyndi m.a. í úrskurði
y f rsk a t tane fnda r  nr. 279/1993 sem er birtur á v e f  nefndarinnar.
Ekkert er því til fyrirstöðu, væri ríkisskattstjóra falið um rætt verkefni, að ákvarðanir  hans 
sam kvæm t a-lið hér að fram an yrðu kæ ranlegar til ráðuneytisins. Y firskattanefnd er ekkert 
keppikefli að annast það verkefni.
Um lið 2.
Engin ákvæði eru í frv. um hvernig skuli m eð fara e f  í Ijós kem ur, eftir að um sókn um endurgreiðslu 
hefur verið afgreidd, að endurgreiðslufjárhæð hefur verið o f  há, hvort heldur það hefur gerst fyrir 
mistök um sækjanda eða s tjórnvalds eða vegna rangfærslna um sækjanda um útgáfukostnað. Með 
hvoru tveggja þessu verður að reikna -  það sýnir löng reynsla a f  ým su  fyrirkom ulagi við 
endurgreiðslur eða s tuðn ingsfram lög úr ríkissjóði -  og virðist a lm ennt gæ tt að því í löggjöf. Því 
skal haldið til haga að engin ástæða er til að ætla annað  en að bókaútgefendur séu alm ennt hið 
grandvarasta fólk. Hitt má hafa í huga, sem mælt er, að misjafn er sauður í mörgu fé. Því er fyllsta
ástæða til að huga að reglum um m álsm eðferð  e f  út a f  lífsins þröngu braut bregður.
Verði ríkisskattstjóra falin um sýsla m eð endurgreiðslu til bókaútgefenda er handhægt að vísa til 
viðeigandi skattalaga um he im ild irem b æ tt is in s t i l  u p p lýs in gaö flu narog end urákvarðan a  komi í Ijós 
að endurgreiðsla  hefur verið o f  há. Dæm i um slíkar ti lv ísanir er að finna í m örgum  lögum, t.d. 12. 
gr. laga nr. 165/2011, um fjársýsluskatt.
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