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Málefni: Frumvarp til laga um tekjuskatt, 793. mál, gengishagnaður.

Með bréfi dags. 5. maí sl. óskaði Efiiahags- og viðskiptanefiid Alþingis íslands 
eftir umsögn Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) um ofangreint málefiú.
Samkvæmt samþykktum félagsins sendi stjómin ofangreint erindi til 
álitsnefiidar FLE. í samræmi við starfsreglur FLE var erindið einnig sent til 
skattanefiiar FLE til umsagnar.
Á fimdi sínum 16. maí sl. fjallaði skattanefiid FLE um erindið og fagnaði 
þessari tillögu.

Álitsnefiid FLE lýsir sig samþykka meðfylgjandi umsögn skattanefiidar FLE. 

Stjóm FLE er fyrir sitt leyti sammála niðurstöðu álitsnefndar.

Ambjörg Edda Guðbjömsdóttír 
Framkvæmdastjóri FLE
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Til Álitsnefndar FLE

Skattanefiid FLE hefur fjallað um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um 
tekjuskatt, með síðari breytingum sem lagt hefur verið fyrir Alþingi á 132. löggjafarþingi 
2005-2006.

Skattanefiid FLE lýst vel á þetta frumvarp og hefur engar athugasemdir við það.

Skattanefiidin fagnar því sem fram kemur í síðustu málsgrein athugasemda með frumvarpi að 
á næstunni verði þessi mál skoðuð nánar, m.a. út frá því sjónarmiði hvort breyta beri 
skattalegri meðferð gengishagnaðar og gengistaps til framtíðar.

Skattanefiidin styður það markmið sem þama kemur fram, en bendir á að því mætti ná á 
tiltölulega einfaldan og almennan hátt með því að heimila að skattalegt tap sé ekki einurigis 
yfirfæranlegt til allt að 10 ára fram 1 tímann, heldur einnig aftur í tímann til allt að t.d. 3ja ára 
eins og er heimilt sumstaðar erlendis. Slíkt ákvæði mundi leysa það vandamál að lögaðili 
greiði skatt af hagnaði, gengishagnaði sem og öðrum hagnaði, sem gengur til baka síðar því 
við þær aðstæður fengju þeir áður greiddan skatt endurgreiddan þegar hann gengur til baka

Virðingarfyllst,

Reykjavík, 16. maí 2006. 

Fyrir hönd skattanefndar FLE


