Skatturinn

Nefndasvið Alþingis
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
Reykjavík, 7.12.2020
Tilvísun: 20201200905

Svar ríkisskattstjóra við fyrirspurn stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, dags. 1. desember
sl., um skráningu raunverulegra eigenda
1. Hversu margir lögaðilar eiga enn eftir að skrá raunverulega eigendur?

3.506 lögaðilar hafa ekki skráð raunverulega eigendur eða 5,6 prósent skráningarskyldra aðila.
59.349 lögaðilar hafa skráð raunverulega eigendur eða verið afskráðir eða 94,4 % (3.12.2020).
2. Í hvaða atvinnugreinum viðkomandi lögaðilar starfa?

Sjá meðfylgjandi töflu í viðauka þar sem lögaðilar sem ekki hafa skráð raunverulega eigendur
eru flokkaðir eftir atvinnugreinanúmerum (ÍSAT númerum). Flestir þessara lögaðila falla undir
flokkana starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka, starfsemi íþróttafélaga og starfsemi
fagfélaga. Hér fyrir neðan eru 20 helstu atvinnugreinanúmerin sem viðkomandi lögaðilar falla
undir.
Heiti atvinnugreinar
Starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka
Starfsemi íþróttafélaga
Starfsemi fagfélaga
Óþekkt starfsemi
Starfsemi eignarhaldsfélaga
Sviðslistir
Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
Starfsemi stjórnmálasamtaka
Leiga atvinnuhúsnæðis
Starfsemi stéttarfélaga
Starfsemi samtaka í atvinnulífinu og félaga atvinnurekenda
Útgerð smábáta
Blönduð heildverslun
Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf
Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi
Veitingastaðir
Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi
Hugbúnaðargerð
Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu
Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
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3.

Hvort þessir lögaðilar hafi einhverjir sætt viðurlögum skv. III. kafla laga nr. 82/2019, og
ef svo er, frá hvaða tíma?

Af 3.506 félögum sem ekki hafa skráð raunverulega eigendur hafa 3.469 félög fengið
boðunarbréf um fyrirhugaðar dagsektir (bréf þar sem krafist er úrbóta) og 1.200 af þeim fengið
álagðar dagsektir. (3.12.2020)
4. Hversu margir lögaðilar hafi lokið við að skrá raunverulega eigendur eftir að þeim
var gert að sæta viðurlögum skv. III. kafla laga nr. 82/2019?

Af þeim 2.693 félögum sem fengu úrskurðarbréf um dagsektir, hafa samtals 1.493 félög skráð
raunverulega eigendur eða verið afskráð eða 55,4%. A f þeim 11.443 félögum sem fengu
boðunarbréf, hafa samtals 7.937 skráð raunverulega eigendur eða verið afskráð eða 69%.
(3.12.2020)
5. Hefur Skatturinn upplýsingar um ástæður þess að viðkomandi lögaðilar hafa ekki
orðið við kröfum laga nr. 82/2019, um skráningu raunverulegra eigenda?

Skatturinn hefur ekki upplýsingar um ástæður þess að viðkomandi lögaðilar hafa ekki skráð
raunverulega eigendur. Þó má benda á að margir þessara lögaðila eru ekki með skráða
fyrirsvarsmenn í fyrirtækjaskrá sem gerir það að verkum að ekki er hægt að ná í þá, t.d. eru 520
lögaðilar sem eru með álagðar dagsektir með engan skráðan fyrirsvarsmann, hann erlendis eða
látinn. Einnig stunda mörg þessara félaga ekki atvinnurekstur, eru með litla sem enga starfsemi
og fyrirsvarsmenn hafa ekki hirt um að slíta þeim. Þá er skráningu sérstaklega ábótavant hjá
ófjárhagslegum félögum t.d. félagasamtökum og áhugamannafélögum.
Athygli er vakin á að Skatturinn hefur gripið til margvíslegra aðgerða til að fá aðila til að skrá
raunverulega eigendur en þær eru m.a. eftirfarandi: Boðunarbréf um fyrirhugaðar dagsektir hafa
verið send til 11.443 lögaðila, úrskurðir um dagsektir hafa verið sendir til 2.693 lögaðila,
dagsektir hafa verið lagðar á 2.247 lögaðila, gripið hefur verið til innheimtuaðgerða, félög hafa
verið afskráð, auglýsingar birtar í fjölmiðlum og fréttatilkynningar á vefsíðu Skattsins,
tilkynningar birtar á þjónustusíðum lögaðila og fyrirsvarsmanna og hnipp send. Skatturinn er
enn að grípa til aðgerða og að reyna að ná til þessara aðila og sem dæmi hefur fjöldi þeirra sem
ekki hafa skráð raunverulega eigendur lækkað úr 4.226 í 3.506 síðan 21. september síðastliðinn.

Virðingarfyllst,
f.h. ríkisskattstjóra

Helga Valborg Steinarsdóttir

Ingvar J. Rögnvaldsson
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Viðauki:

Flokkun lögaðila sem ekki hafa skráð raunverulega eigendur eftir
atvinnugreinanúmerum

Heiti atvinnugreinar
Starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka
Starfsemi íþróttafélaga
Starfsemi fagfélaga
Óþekkt starfsemi
Starfsemi eignarhaldsfélaga
Sviðslistir
Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis
Starfsemi stjórnmálasamtaka
Leiga atvinnuhúsnæðis
Starfsemi stéttarfélaga
Starfsemi samtaka í atvinnulífinu og félaga atvinnurekenda
Útgerð smábáta
Blönduð heildverslun
Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf
Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi
Veitingastaðir
Slökkviliðs- og björgunarstarfsemi
Hugbúnaðargerð
Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu
Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknilegstarfsemi
Tímaritaútgáfa
Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóði
Starfsemi trúfélaga
Sauðfjár- og geitarækt
Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmtsamningi
Önnur ótalin fræðslustarfsemi
Kaup og sala á eigin fasteignum
Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum ogsjónvarpsefni
Leiga íbúðarhúsnæðis
Önnur blönduð smásala
Bílasala
Önnur ótalin veitingaþjónusta
Fataverslanir
Raflagnir
Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu
Bókaútgáfa
Önnur íþróttastarfsemi
Ferðaskipuleggjendur
Þjónustustarfsemi við búfjárrækt
Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi
Útgerð fiskiskipa
Almenn bílaverkstæði
Starfsemi safna
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Smásala póstverslana eða um Netið
Almenn þrif bygginga
Aðrar rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði
Listsköpun
Ferðaskrifstofur
Málningarvinna
Önnur útgáfustarfsemi
Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi
Sérfræðilækningar
Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum
Aðrir farþegaflutningar á landi
Rekstur íþróttamannvirkja
Undirbúningsvinna á byggingarsvæði
Vefgáttir
Fasteignamiðlun
Ræktun mjólkurkúa
Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.
Hrossarækt og ræktun annarra dýra af hrossaætt
Aðrir vöruflutningar á vegum
Lögfræðiþjónusta
Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni
Söluturnar
Bón- og þvottastöðvar
Heimili fyrir fatlaða
Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni
Akstur sendibíla
Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum
Uppsetning innréttinga
Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki
Framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu vatni
Heilsu- og líkamsræktarstöðvar
Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir
Lagning gólfefna og veggefna
Önnur ótalin framleiðsla á matvælum
Dagvistun barna
Leiga á landi og landréttindum
Auglýsingastofur
Íþrótta- og tómstundakennsla
Skrúðgarðyrkja
Hárgreiðslustofur
Lífeyrissjóðir
Dvalarheimili fyrir aldraða
Múrhúðun
Önnur ótalin félagsþjónusta án dvalar á stofnun
Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.
Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu
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Sérhæfð hönnun
Starfsemi listmunahúsa og listaverkasala
Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum
Heildverslun með önnur ótalin matvæli
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - iðn- og verknám
Heildverslun með fatnað og skófatnað
Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða
Starfsemi verkfræðinga
Fræðslustarfsemi á leikskólastigi
Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu
Önnur ótalin skemmtun og tómstundastarf
Önnur ótalin þjónusta við atvinnurekstur
Snyrtistofur
Heildverslun með skipsbúnað, veiðarfæri og fiskvinnsluvélar
Þvottahús og efnalaugar
Önnur starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum
Vélvinnsla málma
Reikningshald, bókhald og endurskoðun - skattaráðgjöf
Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra
Blandaður búskapur
Millilanda- og strandsiglingar með vörur
Smásala á bókum í sérverslunum
Akstur vörubíla
Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum
Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota
Heildverslun með fisk og fiskafurðir
Ljósmyndaþjónusta
Fjarskipti um streng
Vatnsveita, öflun og meðferð vatns
Starfsemi bóka- og skjalasafna
Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði
Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa
Önnur ótalin framleiðsla
Starfsemi umboðsmanna og miðlara í vátryggingum
Önnur ótalin heilbrigðisþjónusta
Listnám
Önnur ótalin vinnsla fiskafurða, krabbadýra og lindýra
Heildverslun með lyf og lækningavörur
Tannlækningar
Bílaréttingar og -sprautun
Starfsemi arkitekta
Þráðlaus fjarskipti
Leiga á öðrum ótöldum vélum og búnaði
Starfsemi skemmti- og þemagarða
Önnur nautgriparækt
Dvalarheimili á sviði þroskahömlunar, geðheilbrigðis og vímuefnamisnotkunar
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Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa
Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar til þeirra
Þjónustustarfsemi tengd flutningum á sjó og vatni
Smásala á gæludýrum og gæludýrafóðri í sérverslunum
Önnur fjarskiptastarfsemi
Starfsmannaleigur
Fjárhættu- og veðmálastarfsemi
Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum
Önnur ótalin hreingerningarþjónusta
Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum
Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak
Önnur ótalin þjónustustarfsemi
Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum
Ræktun á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði
Þjónustustarfsemi við ræktun nytjajurta
Umboðsverslun með húsgögn, heimilisbúnað og járnvörur
Leiga á öðrum ótöldum munum til einka- og heimilisnota
Smásala á textílvörum í sérverslunum
Önnur lánaþjónusta
Útvarpsútsending og dagskrárgerð
Bygging annarra ótalinna mannvirkja
Önnur prentun
Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust
Heildverslun með drykkjarvörur
Starfsemi á sviði landmælinga - jarðfræðilegar rannsóknir
Skipulagning á ráðstefnum og vörusýningum
Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum
Viðgerðir á vélbúnaði
Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum
Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum
Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi
Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga
Framleiðsla á annarri viðarvöru - framleiðsla á vörum úr korki, hálmi og fléttiefnum
Þjónusta við sviðslistir
Þjónustustarfsemi tengd flutningum á landi
Tæknilegar prófanir og greining
Smásala á tónlistar- og myndupptökum í sérverslunum
Ljósritun, meðferð skjala og önnur sérhæfð skrifstofuþjónusta
Vinnsla á hráolíu
Smíði skemmti- og sportbáta
Kvikmyndasýningar
Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur
Fjölföldun upptekins efnis
Millilanda- og strandsiglingar með farþega
Forvinnsla og spuni á textíltrefjum
Önnur smásala, ekki í verslunum, úr söluvögnum eða á mörkuðum
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Starfsemi húsfélaga íbúðareigenda
Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur
Starfsemi höfuðstöðva
Framleiðsla hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, ökutæki eða vélhjól
Framleiðsla á annarri ótalinni efnavöru
Framleiðsla rafmagns
Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla
Fræðslustarfsemi á háskólastigi
Farþegaflutningar með áætlunarflugi
Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu
Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd
Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti
Starfsemi sálfræðinga
Fiskmarkaðir
Starfsemi sjúkraþjálfara
Smásala á brauði, kökum, sætabrauði og sælgæti í sérverslunum
Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni
Æðarrækt og æðardúnstekja
Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu
Smásala á heimilistækjum í sérverslunum
Heildverslun með korn, óunnið tóbak, fræ og dýrafóður
Önnur ótalin dvalarheimili
Framleiðsla á hurðum og gluggum úr málmi
Smásala á skófatnaði í sérverslunum
Leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum
Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - bóknám
Bensínstöðvar
Mjöl- og lýsisvinnsla
Blönduð umboðsverslun
Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja
Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna
Auglýsingamiðlun
Stórmarkaðir og matvöruverslanir
Skartgripasmíði og skyld framleiðsla
Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum
Annar frágangur bygginga
Söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabbadýra og lindýra
Vöruafgreiðsla
Ræktun á aldingrænmeti og papriku
Dvalarheimili með hjúkrun
Leiga á tómstunda- og íþróttavörum
Framleiðsla gæludýrafóðurs
Te- og kaffivinnsla
Smásala á fjarskiptabúnaði í sérverslunum
Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum
Þýðingar- og túlkunarþjónusta
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Almannatengsl
Ökuskólar, flugskólar o.þ.h.
Umboðsverslun með aðra matvöru, drykkjarvöru og tóbak
Framleiðsla lagmetis úr fiskafurðum, krabbadýrum og lindýrum
Sala á öðrum ótöldum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum
Framleiðsla rafknúinna heimilistækja
Leiga á tölvum, skrifstofuvélum og -búnaði
Dýralækningar
Framleiðsla á rafljósabúnaði
Smásala á kjöti og kjötvöru í sérverslunum
Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki
Smásala á málningu í sérverslunum
Útfararþjónusta og tengd starfsemi
Eldi og ræktun í sjó
Framleiðsla á spilum og leikföngum
Smásala á textílvörum, fatnaði og skófatnaði úr söluvögnum og á mörkuðum
Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga
Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað
Félagsþjónusta án gistiaðstöðu fyrir aldraða og fatlaða
Mjólkurbú og ostagerð
Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, matarolíu og -feiti
Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum
Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu
Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis
Vegagerð
Járnsteypa
Framleiðsla á öðrum plastvörum
Önnur póst- og boðberaþjónusta
Sjúkrahús
Önnur smásala á matvælum í sérverslunum
Viðgerðir á rafeindabúnaði og optískum tækjum
Bygging þjónustumannvirkja fyrir rafmagn og fjarskipti
Skaðatryggingar
Önnur þjónusta tengd flutningum
Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum
Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi
Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla
Samtals
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