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Efni: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt, lögum um sérstakan
skatt á fjármálafyrirtæki og lögum um fjármálafyrirtæki (nauðasamningagerð 
slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja) - 172. mál.

Að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar hefur ljármála- og efnahagsráðuneytið tekið saman 
eftirfarandi upplýsingar um afdráttarskatt af vaxtatekjum aðila sem bera takmarkaða skattskyldu hér á 
landi, sbr. 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, í tengslum við ofangreint frumvarp 
um breytingar á því ákvæði.

Almennt.
I 1. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, þess efnis að undanþága 
frá 10% skattskyldu vaxtatekna í 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna, í tilviki þeirra sem bera hér á landi 
takmarkaða skattskyldu, taki einnig til vaxtatekna sem eru upprunnar hér á landi og tilkomnar 
vegna afborgana af skuldabréfum sem gefm eru út af lögaðilum sem áður störfuðu sem 
viðskiptabankar eða sparisjóðir en sæta slitameðferð skv. 101. gr. laga nr. 161/2002, um 
fjármálafyrirtæki, eða hafa lokið slitameðferð sinni með nauðasamningi sem hefur verið staðfestur af 
dómstólum. Samhliða fellur staðgreiðsluskylda af slíkum tekjum niður og þar með skylda þeirra aðila 
sem greiða eða hafa umsjón með greiðslu slíkra vaxta að halda eftir þeim afdrætti og skila til 
ríkissjóðs.

Skattskylda vaxtatekna erlendra aðila varð fyrst að lögum með 6. gr. laga nr. 70/2009, sem breyttu 
lögum um tekjuskatt. Snemma árs 2013 var lagaákvæðunum breytt á þann veg að bætt var við þeirri 
undanþágu að ákvæðið gilti ekki um vexti vegna skuldabréfa sem gefin væru út í eigin nafni af 
fjármálafyrirtækjum sem og af orkufyrirtækjum. Forsaga þeirra breytinga voru m.a. vandkvæði 
alþjóðlegra greiðslumiðlunarfyrirtækja varðandi umsýslu á áformuðum skuldabréfaútgáfum íslenskra 
fyrirtækja á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, sbr. dæmi í meðfylgjandi bréfi um samskipti vörsluaðila 
við Landsvirkjun í aðdraganda þeirra lagabreytinga.

Nauðasamningar þeir sem hér um ræðir munu hafa í for með sér útgáfu skuldabréfa til kröfuhafa 
ef marka má drög að frumvörpum nauðasamninga slitabúa allra stóru bankanna þriggja. Jafnframt er 
miðað við að skuldabréfaútgáfumar verði vaxtalausar. Það þýðir að vaxtatekjur af þeim, ef einhverjar 
verða, verði í formi affalla þegar skuldabréfin ganga kaupum og sölum á markaði gegnum viðeigandi 
greiðslumiðlunarkerfi. Ljóst er nú eins og áður, sbr. lög nr. 39/2103, að staðgreiðsluskylda vegna 
vaxtatekna af slíkum gemingum mun valda vemlegum vandræðum í framkvæmd hjá alþjóðlegu 
greiðslumiðlunarfyrirtækjunum og draga úr markaðshæfi geminganna. Slík staða er talin hafa slæm 
áhrif á framkvæmd umræddra nauðasamninga.

Tvísköttunarsamningar.
I þeim tvísköttunarsamningum sem Island hefur gert við önnur ríki er almennt kveðið á um að 
upprunaríki vaxtanna gefi skattlagningarréttinn efiir til heimilisfestaríkis móttakanda. Það leiðir til 
þess að engir skattar em greiddir hér á landi vegna vaxta sem greiddir em héðan til ríkja sem Island 
hefur gert tvísköttunarsamning við.

Talið er að umtalsverður hluti þeirra kröfuhafa sem fá umrædd skuldabréf í hendumar, að minnsta



kosti í fjárhæðum talið, hafi búsetu í ríkjum sem ísland hefur gert tvísköttunarsamning við þar sem 
kveðið er á um slíka undanþágu. Það þýðir að móttakendur skuldabréfanna og þar með 
vaxtateknanna, ef einhverjar eru, greiða skatt í því ríki sem þeir hafa skattalega heimilisfesti. 
Samkvæmt reglugerð nr. 630/2013, um tekjuskatt og staðgreiðslu af vöxtum og söluhagnaði 
hlutabréfa þeirra aðila sem bera takmarkaða skattskyldu, skulu vörsluaðilar, þ.e. stærstu félög á sviði 
utanumhalds og uppgjörs vegna útgáfu skuldabréfa í Evrópu, skrá og halda utan um kaupverð þeirra 
skuldabréfa og hlutabréfa sem þeir hafa í sinni vörslu þannig að unnt sé að reikna út og halda eftir 
réttri staðgreiðslu. Sé urn að ræða tvísköttunarsamning geta vörsluaðilar sótt um heimild til 
ríkisskattstjóra til að ákvarða staðgreiðsluhlutfall viðskiptavina sinna af vaxtatekjum til samræmis við 
ákvæði gildandi tvísköttunarsamninga sem Island er aðili að, enda hafi þeir allar nauðsynlegar 
upplýsingar um skattskyldu og heimilisfesti raunverulegs eiganda (e. beneficial owner) teknanna. 
Með þeirri tillögu sem er að fínna í frumvarpinu er þessi afdráttarskylda felld brott gagnvart aðilum 
með takmarkaða skattskyldu og þar með verður umsýsla greiðslumiðlunarfyrirtækja, ef við á, 
einfaldari. Engin breyling er hins vegar lögð til á heimildum innlendra skattyfírvalda til 
upplýsingaöflunar.

Úrskuróur yfirskattanefndar nr. 149/2014.
Með úrskurði yfirskattanefndar nr. 149/2014, sem fjallar um takmarkaða skattskyldu affalla af 
keyptum kröfum, féllst nefndin á með kæranda að úthlutun samkvæmt nauðasamningi félagsins til 
erlendra kröfúhafa, sem keypt hefðu kröfur á hendur kæranda af öðrum aðilum, innlendum eða 
erlendum, á lægra verði en sem næmi eftirstöðvum höfuðstóls kröfu á kaupdegi, hefði ekki í för með 
sér takmarkaða skattskyldu hér á landi.

Samkvæmt úrskurðinum em það því aðeins hinir uppmnalegu kröfuhafar sem geta borið 
takmarkaða skattskyldu hér á landi vegna tekna sinna af vaxtagreiðslum en ekki þeir sem keypt hafa 
kröfúna af öðmm aðila. Það má hins vegar telja afar ólíklegt að til slíkrar skattskyldu komi þar sem 
kröfuhafar í nauðasamningaferli hafa að öllum líkindum ekki miklar tekjur upp úr krafsinu.

Bindandi álit ríkisskattstjóra nr. 09/15.
Ríkisskattstjóri kemst að þeirri niðurstöðu í álitsorði sínu í bindandi áliti nr. 9/15, að greiðslur 
samkvæmt vaxtalausu skuldabréfí sem álitsbeiðandi hugðist gefa út hefði ekki í för með sér að honum 
bæri að halda eftir staðgreiðslu, enda væri það keypt á nafnverði og greiðslur í samræmi við það.

Sem fyrr segir liggur fyrir að kröfuhafar stóm bankanna þriggja munu ekki koma til með að hafa 
neinar vaxtatekjur þar sem um vaxtalaus skuldabréf er að ræða til þeirra í nauðasamningi.

Ahrif á tekjur ríkissjóðs.
Gert er ráð fyrir því að tekjur ríkissjóðs af afdráttarskatti aðila með takmarkaða skattskyldu hér á 
landi verði um 650 milljónir króna á árinu 2015 og um 600 milljónir króna á árinu 2016. Eins og fram 
kemur í kostnaðammsögn ráðuneytisins við fmmvarpið er erfitt er að segja með vissu hvort 
ríkissjóður verði af einhverjum tekjum vegna þessara breytinga. Talið er að umtalsverður hluti 
þessara kröfuhafa hafi búsetu í ríkjum sem Island hefur gert tvísköttunarsamninga við þar sem kveðið 
er á um slíka undanþágu hvort sem er. Má því telja líklegt að tekjutap ríkissjóðs vegna þessarar 
undanþágu verði óvemlegt. Ekki hefur verið gert sérstaklega ráð fyrir tekjum af skuldabréfum af 
þessum toga í ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016-2019.


