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Með bréfi dags. 5. maí 2006 óskar Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir umsögn um 
frumvarp til laga, 793. mál, gengishagnaður.

Ríkisskattstjóri leyfir sér að koma á framfæri við nefndina eftirfarandi athugasemdum og 
upplýsingum.

Frumvarp þetta er seint fram komið og ljóst að ef það verður að lögum öðlast þau ekki gildi 
fyrr en á miðju því ári sem því er ætlað að hafa áhrif á, þ.e. við álagningu 2006. Ljóst er að 
svo síðbúin lög leiða til ýmissa vandkvæða við framkvæmd þeirra. Öll eyðublöð vegna 
rekstrarársins 2005 svo og framtöl þ.á.m. rafræn framtalsform eru lögnu frágengin og send 
framteljendum. Gera þarf á framtalsforritinu nokkrar breytingar. í þessu tilviki eru þær 
viðráðanlegar en veigameiri breytingar svo seint í framtalsferlinu hefðu haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér. Auk breytinga á forritum miðlar embætti ríkisskattstjóra 
upplýsingum til framteljenda og fagframteljenda um þær breytingar sem gerðar hafa verið á 
skattalögum. Verður sú upplýsingamiðlun brotakenndari og ómarkvissari en æskilegt er 
þegar breytingar eru gerðar svo seint. Nokkur fjöldi framteljenda hefur þegar skilað 
framtölum og í ýmsum tilvikum hafa þau þegar verið yfirfarin og afgreidd til álagningar. 
Ljóst er að þessir framteljendur þurfa nú að senda inn leiðréttingar og skattyfirvöld að 
endurskoða þá vinnu sem þegar hefur farið fram. Síðbúnar breytingar á skattalögum valda 
ætíð auknum kostnaði og umstangi og geta verið óframkvæmanlegar nema með miklum 
tilkostnaði. Er æskilegt að þær séu því ekki gerðar nema mikið liggi við.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að gengishagnaður vegna rekstrarársins 2005 komi ekki að 
neinu leyti til álagningu á árinu 2006 en dreifist á álagningu áranna 2007 til 2009. Ekki eru 
ljós rökin fyrir því að sleppa álagningarárinu 2006 að fullu en æskilegt er að tímabundin 
ráðstöfun sem þessi gangi sem fljótast yfir.
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Að lokum skal greint frá því að embættið hefur lagt mat á það hversu marga þessar 
breytingar kunna að snerta og hvaða fjárhæðir gæti verið um að ræða. Gerð var athugun á því 
hvaða áhrif hliðstæð ákvæði hefðu haft við álagningu 2005 á tekjur ársins 2004. í ljós kom 
að gengishagnaður að fjárhæð um 11 milljarða króna hefði frestast hjá aðilum með tilliti til 
skattlagningar. Álagður tekjuskattur hefði þannig lækkað um ca. 2 milljarða kr. Gera má ráð 
fyrir að skattstofn og skattar síðari ára hefði hækkað um sambærilegar tölur þar sem aðeins er 
um að ræða frestun á skattlagningu. Breyting á gengisvísutölu var mjög áþekk á árinu 2005 
því sem hún var á árinu 2004 eða nálægt 7,5 % hvort ár. Má því gera ráð fyrir að áhrif 
þessara breytinga á álagningu á árinu 2006 verði ekki mjög frábrugða því sem að framan 
greinir en ýmsir þættir geta þó hafit áhrif þar á svo sem breytingar á hagnaði á milli ára og 
breytingar á yfirfæranlegu tapi.
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