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Efni: Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breytingu á tollalögum og fleiri 
lögum (fyrirkomulag tollafgreiðslu og tollgæslu) -  245. mál, þskj. 266

Ríkisskattstjóri hefur þann 25. október sl. móttekið tölvupóst þar sem óskað er eftir umsögn 
um ofangreint þingmál. Embættið telur tilefni til svofelldra athugasemda um efni þess:

Frumvarp þetta er afrakstur umfangsmikillrar vinnu sem staðið hefur yfir frá sumarmánuðum 
2018 af hálfu nefndar sem til þess var skipuð af fjármála- og efnahagsráðherra. I nefndinni sátu 
fulltrúar þeirra ríkisaðila sem málið varðar með beinum hætti, þ.e. fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins, ríkisskattstjóra og tollstjóra. Kjami þess verkefnis sem fyrirhugaðar 
lagabreytingar endurspegla miðar að því að auka skilvirkni í skattframkvæmd, þ.e.a.s. 
álagningu, eftirliti og innheimtu opinberra gjalda í víðustu merkingu.

í daglegum verkum hjá embættum ríkisskattstjóra og tollstjóra er augljóst að umhverfi 
stofnananna, viðfangsefni og áskoranir taka sífellt hraðari breytingum. Stöðugt meiri kröfur 
eru gerðar um sveigjanleika, nýsköpun og vinnulag sem hlýtur að taka mið af stafVæðingu og 
breyttum viðskiptaháttum, bæði innanlands og yfir landamæri. A það hvort tveggja við þá 
margbreytilegu þjónustu sem framangreindar stofnanir veita viðskiptavinum sínum til að stuðla 
að réttri álagningu og innheimtu skatta, gjalda og tolla, sem og það fjölþætta eftirlit sem 
embættin sinna sömuleiðis í því skyni að verja tekjustofna ríkisins. Við ríkisskattstjóra og 
tollstjóra, rétt eins og öðrum ríkisstofnunum, blasa fordæmalausar áskoranir vegna breyttrar 
tækni sem hefur áhrif á íslenskt þjóðfélag líkt og heiminn allan.

Ríkisskattstjóri telur í ljósi framanritaðs að sameining embætta ríkisskattstjóra og tollstjóra sé 
til þess fallin að styrkja þær grunnstoðir í rekstri og stjómsýslu skattkerfisins sem byggja megi 
á slíka stofnun er þörf verður fyrir á komandi árum, með enn betri yfirsýn yfir tekjuöflun 
ríkisins og markvissari þjónustu við viðskiptavini. Samnýting upplýsinga og enn heildstæðari 
nálgun gagnvart nýjum og krefjandi álitamálum muni styrkja framkvæmd, og samþætting 
skyldra verkefna jafnframt leiða til rekstrarhagkvæmni og rekstraröryggis. Enn frekari tækifæri 
verði fyrir starfsmenn ríkisskattstjóra og tollstjóra til að njóta starfsþróunar, og sameinuð 
stofnun muni hafa ríkari úrræði til þess að styrkja mannauð sinn til að öðlast breytta fæmi og 
takast á við þær breytingar á vinnuumhverfmu í heild sem óhjákvæmilega hljóta að leiða af 
stafrænum umskiptum.
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