
Samantekt um umsagnir

Efni
Frumvarp tlL laga um breytingu á [ögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum

Fjöldi umsagna 

Umsagnaraðilar
Samtök atvinnuiífsins, skattrannsóknarstjóri ríkisins, Deioitte ehf., Féiag atvinnurekenda og Samtök 

fiskfram ieiðenda og útflytjenda.

Samantekt um umsagnir og viðbrögð

1. Sektarfjárhæð
Samtökin Félag atvinnurekenda og Samtök fiskfram leiðenda og útflytjenda vísa til umsagnar sinnar á 

síðasta löggjafarþingi en telja almennt að þær breytingar sem orðið hafa á málinu frá síðasta þingi, 

t.d. varðandi hámarksfjárhæð bóta, séu til bóta.

Á hinn bóginn segjast Samtök atvinnulífsins í umsögn sinni mótmæla hækkun hámarkssekta þegar 

brot taka tii fieiri ára og telja mikiivægt að kannað sé gaumgæfilega hvernig framkvæmdin sé í þeim 

löndum sem við berum okkur saman við. Samtökin teija að fyrir þurfi að iiggja nákvæmt mat á því 

hvaða sektarfjárhæð væri lík le g til að ná því markmiði sem að sé stefnt.

Ráðuneytið hefur fyrr sagt að það hafi verið mat nokkurra aðila, sbr. umsagnir sem bárust um 

frumvarpið á fyrri stigum máls, að sektarfjárhæðir séu ekki háar og muni ekki aftra aðilum þegar 

miklar fjárhæ ðir séu í húfi í viðskiptum við tengda aðila. Það geti því beinlínis borgað sig að taka 

áhættu á sektarbeitingu tiL þess að vernda óeðlilega milliverðlagningu. Að þessu leyti telur ráðuneytið

Mat, eins og það sem Samtök atvinnulífsins telja verða að Liggja til grundvallar sektarfjárhæðum, væri 

iLLmöguLegt í framkvæmd. Hér verður því aLLtaf um einhvers konar nálgun að ræða en engin hrein 

vísindi, þar sem ILlmöguLegt væri að kanna brotavilja aðila m.t.t. sektarfjárhæða.

2. Refsiviðurlög í tekjuskattslögum
Vegna umsagnar skattrannsóknarstjóra viLl ráðuneytið taka fram að gera þarf greinarmun á álagi og 

sektum þar sem röngum eða engum skýrslum er skilað og áiags vegna endurákvörðunar 

vanframtaLinna skatta annars vegar og refsingar réttarvörslukerfisins í formi sekta eða fangelsins hins
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vegar. Skatturinn hefur heim iidir til beitingar viðurlaga, s.s. vegna síðbúinna fram talsskila og skila á 

hlutafjármiðum og launamiðum. Það á einnig við í tilviki ársskýrslna og raunveruiegra eigenda.

í drögum aðfrum varpi tiL iaga um breytingu á iögum ervarða rannsókn ogsaksókn í skattaiagabrotum 

(tvöföld refsing, máismeðferð), sem birt eru í samráðsgátt stjórnvaida, er iagður aukinn þungi í 

baráttuna gegn skattsvikum með sameiningu embættis skattrannsóknarstjóra við Skattinn. Meðal 

annarra tiLLagna frum varpsins er að útiloka að álagi verði beitt sam hliða stjórnvaidssektum  eða 

refsingum vegna skattalagabrota. TiL viðbótar feLast í frumvarpinu ým sar tiLlögur um að skýra nánar 

fyrirkomuLag rannsóknar í kjöLfar skattaLagabrota sem eiga að stuðLa að því að gera kerfið gagnsærra 

og skiLvirkara og að áLagi verði ekki beitt samhLiða refsingu. Tekið erfram  að ekki sé stefnt að breytingu 

á heimiLdum Skattsins tiL beitingar viðurLaga, s.s. vegna síðbúinna framtaLsskiLa og skiLa á 

hlutafjármiðum og launamiðum.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið teLur ekki tiLefni til að bregðast sérstaklega við öðrum atriðum í 

umsögnum um frumvarpið.


