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Efni: Frv. til I. um br. á I. nr. 31/1999 um alþj. viðskfél. (312. mál).

Verslunarráð íslands þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að veita 
umsögn um ofangreint frumvarp sem miðar að því að leggja niður alþjóðleg 
viðskiptafélög. Verslunarráð mælir sterklega gegn því að frumvarpið nái 
fram að ganga.

Verslunarráð íslands hefur tekið þátt í vinnu vegna alþjóðlegra 
viðskiptafélaga. Bæði kom ráðið að undirbúningi að lagasetningu um 
alþjóðleg viðskiptafélög og eftir að hún gekk eftir kom ráðið að markvissri 
kynningu á félögunum erlendis. Fljótlega eftir gildistöku laganna varð vart 
við vankanta á löggjöfinni sem hömluðu að nokkru leyti skráningu nýrra 
félaga. Hvatti ráðið til þess að úr þessu yrði bætt. Þrátt fyrir að því var ekki 
sinnt hefur töluverður árangur náðst með alþjóðlegum viðskiptafélögum. 
Tilgangur þeirra er að auka og efla erlenda fjárfestingu hér á landi. Það 
hefur tekist þó að ekki hafi gengið eftir upphafleg áætlun sem, eins og 
kemur fram í greinargerð með ofangreindu frumvarpi, var til þriggja ára. Sú 
áætlun má enda teljast í samræmi við væntingar bjartsýnustu manna og 
horfði afar skammt fram á veg. Verslunarráð telur að árangur af 
kynningarstarfi fyrir alþjóðleg viðskiptafélög sé ekki aðeins mældur með 
Ijölda skráðra félaga. Um leið og alþjóðleg viðskiptafélög hafa verið kynnt 
erlendum fjárfestum hefur íslandi og öðrum fjárfestingarkostum hér á landi 
verið komið á framfæri. ísland og íslenskur fjármálamarkaður hefur fengið 
umfjöllun í helstu alþjóðlegu fagtímaritum fjárfesta og á alþjóðlegum 
ráðstefnum fagfjárfesta. Þannig hafa alþjóðleg viðskiptafélög beint augum 
erlendra fagfjárfesta að íslenskum Ijármálamarkaði í heild og um leið 
ýmsum þeim hagstæðu fjárfestingarkostum sem þeim standa hér til boða. í 
þessu Ijósi verður að vega og meta árangur af lagasetningu um alþjóðleg 
viðskiptafélög.

Þrátt fyrir að hafa ekki lengur með höndum formlegt starf vegna alþjóðlegra 
viðskiptafélaga fær Verslunarráð íslands enn mikinn fjölda fyrirspurna 
erlendis frá um félögin. Það er engum vafa undirorpið að markaðssetning 
félaganna gekk vel og fyrirbærið er alþekkt meðal erlendra fagfjárfesta. 
Verslunarráð myndaði persónuleg sambönd við erlendar stofnanir fjárfesta
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og býr í dag yfir gagnabanka með mörg hundruð aðilum sem spurst hafa 
fyrir og fengið kynningu á alþjóðlegum viðskiptafélögum.

Verslunarráð tekur undir það sem segir í greinargerð með ofangreindu 
frumvarpi um breytingar á skattalegu umhverfi íslenskra fyrirtækja og að 
mikilvægi alþjóðlegra viðskiptafélaga sé kannski minna en ella. Það er hins 
vegar alveg Ijóst að umræddar breytingar hafa ekki gert félögin óþörf og er 
reyndar enn langt í land með það. Verslunarráð mun styðja öll skref í þá átt 
en þangað til telur ráðið afar mikilvægt að rekstrarumhverfi alþjóðlegra 
viðskiptafélaga verði ekki raskað.

í greinargerð er bent á starf innan OECD og ESA hvað ýmis konar 
skattalegt hagræði varðar. Virðist það sett fram sem einhvers konar 
rökstuðningur fyrir framlagningu ofangreinds frumvarps. Verslunarráð vill í 
því sambandi leggja áherslu á að ekkert er fram komið, hvorki frá þessum 
stofnunum eða öðrum, sem knýr á um það að möguleikar til starfrækslu 
alþjóðlegra viðskiptafélaga verði aflagðir.

Verslunarráð telur það í besta falli óþolinmæði, ef ekki fljótfærni, að gefa 
löggjöf á borð við alþjóðleg viðskiptafélög svo skamman tíma til reynslu eins 
og hér um ræðir. Eins og áður segir leggst ráðið gegn því að alþjóðleg 
viðskiptafélög verði lögð niður, sérstaklega ef ekki eiga að koma til aðrir 
möguleikar á að efla alþjóðlega fjárfestingu hér á landi. Er í því sambandi 
litið til töluverðra breytinga á reglum um skattgreiðslur erlendra aðila af arði 
og söluhagnaði hér á landi.

Að öðru leyti vill Verslunarráð koma að athugasemd um ákvæði 
frumvarpsins til bráðabirgða um útgáfu nýrra starfsleyfa. Ráðið telur 
mikilvægt og til bóta, ef frumvarpið á að ná fram að ganga, að ákvæðið 
hljóðaði upp á seinni tíma dagsetningu. Verslunarráð hefur haft veður af því 
að einmitt þessa dagana sé fyrirhuguð skráning alþjóðlegra viðskiptafélaga 
í eigu stórra fyrirtækja. Þessi fyrirtæki hafa mikinn áhuga á skráningu hér á 
landi, jafnvel í Ijósi vitneskju um ofangreint frumvarp, og væri synd ef 
skráningu þeirra væri hamlað með þessum hætti. Þar sem frumvarpið gerir 
ráð fyrir starfrækslu félaganna fram til ársins 2008 er ekki ástæða til annars 
en að nýskráningar séu heimilaðar eitthvað fram að því. Verslunarráð 
leggur til að miðað sé við 31. desember 2004.

Verslunarráð íslands vill að lokum ítreka þá afstöðu sína að lög um 
alþjóðleg viðskiptafélög haldi enn um sinn.

Virðingarfyllst,

f.h. Verslunarráðs íslands,


