
Laugavegi 166 - 150 Reykjavík - Sími 442 1000 
Fax 442 1999 - www.rsk.is - rsk@rsk.is

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík

Reykjavík, 8.4.2020
Tilvísun: 20200400708

Kt. 420169- 3889

Efni: Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um félagslegan viðbótarstuðning við 
aldraða -  666. þingmál, þskj. 1130.

Ríkisskattstjóri hefur þann 20. mars sl. móttekið tölvupóst þar sem óskað er eftir umsögn um 
framangreint þingmál.

Með frumvarpi þessu er kveðið á um sérstakan félagslegan viðbótarstuðning við aldraða 
einstaklinga sem eru 67 ára og eldri og búa á Íslandi. Einkum er þar um að ræða eldri 
innflytjendur og eldri íslenska ríkisborgara sem hafa verið búsettir hér á landi um svo stutt 
skeið að þeir eiga lítil eða engin lífeyrisréttindi hérlendis en hafa heldur ekki áunnið sér 
lífeyrisréttindi annars staðar.

Ríkisskattstjóri telur tilefni til neðangreindra athugasemda um efni frumvarpsins.

I.
Ríkisskattstjóri bendir á að ekki fær staðist orðalag lokamálsliðar 2. mgr. 5. gr., þ.e. „Sama á 
við um sambærilegar tekjur sem aflað er eða greiddar eru erlendis og eru ekki taldar fram  til 
skatts hér á landi.“ Framsetning sem þessi verður auk heldur að teljast óheppileg. Mál þetta 
varðar framfærslu til aldraðra einstaklinga sem hafa fasta búsetu og skráð lögheimili á Íslandi, 
sbr. 2. gr. frumvarps þessa, og eiga þeir því hér að öllum líkindum skattalega heimilisfesti. 
Einstaklingar þessir eru þ.a.l. framtalsskyldir og skattskyldir á Íslandi af öllum tekjum sínum 
hvar sem þeirra er aflað, og jafnframt eru þeir framtalsskyldir vegna allra eigna sinna. 
Skattlagning tekna manna sem hér á landi bera ótakmarkaða skattskyldu, sbr. 1. gr. laga nr. 
90/2003, um tekjuskatt, ræðst af ákvæðum þeirra laga og eftir atvikum að teknu tilliti til 
tvísköttunarsamninga sem Ísland kann að hafa gert við upprunaland viðkomandi tekna.

Þá er í 5. gr. gert ráð fyrir að allar tekjur greiðsluþega, innlendar sem erlendar, komi til 
frádráttar mánaðarlegum viðbótarstuðningi með ákveðnum vikmörkum þó. Ríkisskattstjóri 
vekur athygli á því að upplýsingar um erlendar tekjur geta verið af skornum skammti hafi þær 
ekki verið taldar fram. Upplýsingar frá erlendum skattyfirvöldum berast t.a.m. í langflestum 
tilvikum ekki fyrr en að lokinni álagningu og þannig að tekjuári liðnu. Undantekning frá þessu 
eru tekjuupplýsingar frá Norðurlöndunum sem berast ríkisskattstjóra í upphafi næsta tekjuárs 
á eftir greiðsluári viðbótarstuðnings. Einnig er vert að nefna að í sumum tilvikum berast 
ríkisskattstjóra alls ekki upplýsingar um erlendar tekjur. Þá eru erlendar tekjuupplýsingar sem 
berast ríkisskattstjóra alla jafna ekki á því formi að ljóst sé í hvaða mánuði liðins tekjuárs þær 
hafa fallið til. Allt að einu er ljóst að upplýsingar um erlendar tekjur liggja ekki fyrir á 
greiðsluári viðbótarstuðnings nema að því marki sem að greiðsluþegi upplýsir um þær.
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Umtalsverður endurreikningur kann því að þurfa að fara fram á næsta ári/árum eftir að 
viðbótarstuðningur kemur til greiðslu, með tilheyrandi óhagræði fyrir stjórnvöld og bótaþega.

II.
Í 6. gr. frumvarpsins kemur fram að „ við útreikning viðbótarstuðnings skuli miðað við nýjustu 
tekjuupplýsingar sem völ er á “. Í athugasemdum við 6. gr. greinir að Tryggingastofnun muni 
nýta „ nýjustu upplýsingar úr staðgreiðsluskrá skattyfirvalda og úr síðasta skattframtali hvað 
varðar fjármagnstekjur“. Ríkisskattstjóri áréttar að ekki eru allar innlendar tekjur 
staðgreiðsluskyldar og liggja slíkar tekjur sem svo um ræðir því ekki fyrir fyrr en að liðnu 
tekjuári. Tekjur sem ekki eru staðgreiðsluskyldar munu því sömuleiðis leiða til endurreiknings 
með tilheyrandi óhagræði, rétt eins og að framan er nefnt um erlendar tekjur.

III.
Vegna ákvæða 7. gr. um eignaviðmið vegna viðbótarstuðnings telur ríkisskattstjóri rétt að 
nefna að æskilegt væri að tilgreina viðmiðunartímamark lausafjárstöðu, s.s. áramót.

IV.
Með 12. gr. frumvarpsins er Tryggingastofnun ríkisins (TR) veitt all víðtæk heimild til öflunar 
upplýsinga frá ýmsum stjórnsýsluaðilum, þ.m.t. skattyfirvöldum. Ákvæði þetta virðist þó ekki 
sérsniðið að aðstæðum sem skyldi. Fullt tilefni er til að benda á að með lögum nr. 48/2019, um 
breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 
90/2018 (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra), voru felld niður ákvæði þar 
sem upplýsingaöflun viðkomandi stofnana fór fram á grundvelli samþykkis einstaklings, en í 
staðinn tekin upp ótvíræð einhliða heimild viðkomandi stofnana til öflunar nauðsynlegra 
upplýsinga. Heimild til vinnslu persónuupplýsinga var þannig færð til samræmis við kröfur 
laga nr. 90/2018. Fræðsluskylda stofnana gagnvart hinum skráða við vinnslu 
persónuupplýsinga þeirra var lögfest, sbr. svofellt ákvæði í tilviki TR, sbr. 2. mgr. 1. gr. 
tilvitnaðra laga sem virðist skorta í frumvarpi þessu:

„ Tryggingastofnun ríkisins ber að upplýsa viðkomandi aðila um fyrirhugaða 
upplýsingaöflun skv. 1. og 2. mgr. í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga um persónuvernd 
og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, sbr. 14. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) 2016/679. “

Með ákvæði 12. gr. er m.a. lögð upplýsingaskylda á ríkisskattstjóra og tekið er fram að 
upplýsingar og gögn sem TR óskar eftir og unnt sé að láta í té skulu veittar án endurgjalds og 
í því formi sem óskað er. Ætla verður að skyldur þeirra annarra aðila sem taldir eru upp í 
ákvæðinu séu umstangsminni en upplýsingaskylda ríkisskattstjóra vegna tekju- og 
eignaupplýsinga, sbr. og umfjöllun í köflum I. og II. um að punktstaða við staðgreiðslu- og 
framtalsskil muni ekki reynast fullnægjandi. Skatturinn og TR hafa átt gott samstarf um aðgang 
þess síðarnefnda að vefþjónustu Skattsins og uppflettingum á upplýsingum um einstaka 
skjólstæðinga, en allar sérvinnslur og stærri keyrslur eru aftur á móti kostnaðarsamar í 
framkvæmd. Verður þannig að telja að óeðlilegt sé að gert sé ráð fyrir að eftirlitsaðgerðir einnar 
stofnunar séu kostaðar af fjárveitingu annarrar stofnunar s.s. til skatteftirlits. Æskilegt væri því 
að á eftir orðunum „og í þ v í form i sem óskað er “ væri tekið fram „ enda sé um óverulegan 
kostnað að ræða“.

V.
Með vísan til 13. gr. frumvarpsins, og umfjöllunar í IV. kafla að framan, bendir ríkisskattstjóri 
á að í núverandi almannatryggingakerfi er gert ráð fyrir því að bótafjárhæðir séu ákvarðaðar
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með hliðsjón af sk. tekjuáætlun viðkomandi einstaklings. Í reynd gerir TR tillögu að slíkri 
áætlun sem byggt er á við ákvörðun bótafjárhæðar í mjög mörgum tilvikum. TR endurreiknar 
síðan þessar tekjuáætlanir í einhver skipti innan hvers tekjuárs. Við útreikning á bótum frá TR 
eru tekjuáætlanir þessar miðaðar við komandi almanaksár sem er það sama og tekjuár, en í 
frumvarpinu er viðbótarstuðningur sagður eiga að miðast við hvert 12 mánaða tímabil. Á þeirri 
aðferðafræði TR sem almennt er viðhöfð við gerð tekjuáætlana eru þegar nokkrir annmarkar 
sem sérstaklega koma fram þegar greiðsluþegar hafa tekjur sem ekki eru staðgreiðsluskyldar, 
t.d. ýmsar fjármagnstekjur. Slíkar tekjur eru aldrei að fullu ljósar fyrr en við gerð skattframtals 
árið eftir tekjuár, sbr. umfjöllun í köflum I. og II. að framan. E f viðmiðunartímabil 
viðbótargreiðslna verður hvert 12 mánaða tímabil en ekki almanaksárið þá mun það leiða til 
enn meiri óvissu en ella um hver endanleg tekjufjárhæð er í raun.

Árlega leiðir ýmis ónákvæmni í tekjuáætlunum til endurreiknings greiðslna hjá þúsundum 
greiðsluþega. Jafnvel þó að Skatturinn og TR hafi tekið sín á milli upp aðferðafræði þessu til 
einföldunar þá fylgir endurreikningi bóta ávallt mikið óhagræði fyrir alla hlutaðeigandi. Gera 
má ráð fyrir því að hin nýja framkvæmd sem fjallað er um í frumvarpi þessu auki enn frekar á 
vinnu við endurreikning bóta með tilheyrandi tilkostnaði hjá stjórnvöldum og óþægindum fyrir 
greiðsluþega.

Virðingarfyllst, 
f. h. ríkisskattstjóra

Ingvar J. Rögnvaldsson Helga Valborg Steinarsdóttir
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