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Efnahags* og viöskíptanefnd Alþíngís,
150 Reykjavík.
Varðan Umsöan um tvö frumvarp um brevtinaar á löQum um íekiu- oo elanarskatt.
í tveimur bréfum yðardagsettum 19. nóvember 1996 er óskaó umsagnar Veröbréfapíngs íslartós
um tvö frumvðrp um breytingar á lögum um tekju- og elgnarskatt. Stjöm þingsíns hefur fjaílað um
frumvörpin og faliö mér að koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum:
Mikilvægt er aö jafna stööu veröbréfa og annarra fjárfestíngarforma, svo og fjárfesta og
útgefenda, þannig að skattar efta undanþágur firá þeím raski ekki jafnvasgi á markaöí
eða valdi skekkju í verömyndun. í sumum efnum fela frumvörpin f sér skref í rétta átt,
en í öörum
hefðf e.t.v. mátt fara aöra leiö til að draga úr mismtmun:
• Ðoöaöarbreytíngar á skattlagníngu hJuídeildarskíríeína eru rökréttar og til bóta frá fyrrl
fyrirætlunum.
• í staö þess aö fella niöur skattafslátt vegna hlutabréfakaupa mættl hafa í huga ábendingar
starfshóps um endurbæ tur á innlendum skuldabréfamarkaöi sem skipaöur var af viðskíptaráöherra og skílaöl skýrslu í april 1996, þar sem seginm.a.:
“Mikilvægt er aö glæöa áhuga einstaklinga á veröbréfaviöskiptum og öörum spamaöi í
Ijósí þess hve spamaöur er lítilf hér á landí. Athuga má hvort beha megi skattalegum
hvata af einhverju tagi í þessu skyni, Minna má á aö fjárfestingar í hlutabréfum njóta nú
skattalegs stuöníngs og húsnæöisspamaöur er enn studdur af skattalegum hvata. Þaö
eru eínkum þrjú sviö sem þessi stuðningur ættí aó miða aö. í fýrsta lagi húsnæöisspamaöur, f ööru lagi vÍðbótarlífQyrisspamaÖur og f þrlöja lagi fiárfestingar I atvinnulífinu. í
þessu sambandi þyrfti aö gæta að því að skattlagning tekna og eigna sé að Öðru leyti í
samræmi viö þessl markmiö þannig að einstök skattaform stangist ekki á. Núverandi
fyrirkomulag stuönings við hlutabréfakaup má gagnrýna frá því sjónarmlöi að hann er
ómarkvíss frá sjónarmiöi fyrirtækjanna ef markmiðið meö honum er öðrum þraeði aö
skapa nýtt áhættufé fyrir atvinnu]ífiö.,,

Auk þess mætti Alþingi huga að órbótum á þeirri mismunun sem felst í eftirtðldum atriðum:
• Sum verðbréf bera stimpilgjald, Önnur eru unda nþegin þvl. Þessi skattur leggst þyngra á
verðbréf eftir því sem tfmalengd þeirra er styttri. Útgefendur sem undanþegnir eru slíkum
skatti njóta í reynd lægn vaxtakjara á kostnað annarra útgefenda.
• Sum veröbréf eru eignarskattsskyld aö fullu, önnur undanþegin að hluía eða öilu leytl.
Útgefendur þeirra bréfa sem undanþegin eru slíkum skattí gætu notið lægri vaxtakjara á
kostnað annarra útgefenda. Eigendur elgnarskattsfijálsra verðbréfa njóta betH ávöxtunar f
reynd en eigendursambærilegra skattiagðra bréfa.
• Enn er viö lýði mismunun sem leiðir af tvísköttun arös f sumum tilvikum og einnig
mismunun sem leiöir af því að 7% þakið á frádrátt útgreidds arös frá skalískyidum lekjum
kemur misjafnléga níður á félögum eftir aöstæöum þeirra.
Vlröingarfyllst,
f.h, Verðbréfaþings fslands,_
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