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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum um tekjuskatt, þingmál 793.

Með frumvarpi þessu er lagt til að við lög nr. 90/2003, um tekjuskatt, verði bætt ákvæði til 
bráðabirgða þar sem kveðið verði á um að fyrirtækjum, sem eru með tekjufærslu 
gengishagnaðar að frádregnu gengistapi af hvers kyns eignum og skuldum í erlendum 
verðmæli á rekstrarárinu 2005, verði heimilt að draga frá tekjuskattsstofiii rekstrarársins 2005 
fjárhæð sem nemur fyrrgreindri tekjufærslu, allt að þeirri fjárhæð sem tekjuskattur hefði 
reiknast af við álagningu á árinu 2006, og dreifa henni jafiit á næstu þijú rekstrarár á eftir, þ.e. 
á rekstrarárin 2006, 2007 og 2008.

Reglur um uppgjör gengishagnaðar og -taps af kröfiun og skuldum í erlendri mynt samkvæmt 
gildandi skattalögum getur leitt til ótímabærrar skattlagningar hjá fyrirtækjum. Þegar gengi 
hækkar mikið, eins og gerst hefur á undanfömum árum, myndast skattalegur hagnaður af 
skuldum sem leiðir til álagningar tekjuskatts þótt raunverulegur hagnaður sé enginn, þar sem 
gengishagnaðurinn hefur ekki verið innleystur. Þetta stafar af því hvemig gengishagnaður og 
-tap er gert upp samkvæmt gildandi skattalögum. Þannig verða fyrirtæki að greiða skatt af 
gengisbreytingum á árinu hvort sem þær hafa verið innleystar eða ekki.

Frumvarpið felur í sér ákvæði til bráðabirgða til þess að hindra óeðlilega og ósanngjama 
skattlagningu. Samtök atvinnulífsins leggja til að sá möguleiki verði tekinn til ítarlegrar 
skoðunar að tekin verði upp sama regla og í Danmörku, þ.e. innlausnarregla í stað núgildandi 
lagerreglu. Fyrirtæki geti þó valið lagerreglu ef þau kjósa svo. Til nánari glöggvunar vísast til 
greinargerðar sem unnin var fyrir Samtök atvinnulífsins til að varpa ljósi á skattaleg áhrif af 
gengishækkun krónunnar á fyrirtæki með skuldir í erlendum gjaldmiðlum sem einnig er ætlað 
að skapa lunræðugrundvöll fyrir ákvörðun um breytingar til framtíðar.

Samtök atvinnulífsins styðja umrætt frumvarp og hvetja til samþykktar þess.
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