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Efrii: Umsögn um frv. til 1. um brt. á lögum umtekiuskatt. nr. 90/2003 (591. mál)

Vísað er til umsagnarbeiðni efiiahags- og viðskiptanefiidar um frumvarp til laga um brt. á lögum um 
tekjuskatt (591. mál). Frumvarpið er m.a. lagt fram sem fylgifrumvarp við frumvarp til laga um 
starfstengda eftirlaunasjóði (568. mál). SFF hafa ekki athugasemdir við þau ákvæði frumvarpsins, né 
það ákvæði sem snýr að samsköttun sambúðarfólks.

SFF gera hins vegar athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins sem er ætlað að tryggja að arðgreiðslur til 
lögaðila á EES-svæði verði skattlagðar með saxna hætti og arðgreiðslur milli lögaðila á íslandi. 
Núverandi fyrirkomulag felur í sér mismunun sem ekki fær staðist að EES rétti, eins og bent er á í 
greinargerð (dómur EFTA-dómstóls i Fokus Bank máli).

SFF telja ákvæðið eins og það er orðað í frumvarpinu ekki ná því markmiði sem stefrit var að. I fyrsta 
lagi mætti ráða af orðalagi a-liðar 4. gr. frumvarpsins að erlend félög sem fá arð frá Islandi þurfi að fara 
að telja fram til skatts á íslandi. í dag eru þau ekki framtalsskyld og komi til staðgreiðslu þá er um 
lokagreiðsla að ræða. í öðru lagi er erfítt að átta sig á b-lið 4. gr. Hafa ber í huga að 
tvísköttunarsamningar ákveða ekki skattskyldu (geta ekki verið skattlagningarheimild) heldur gefa þeir 
eftir skatt sem lagður er á.

SFF telja mikilvægt að a.m.k. verði tekið af skarið tun framangreind túlkunaratriði varðandi 4. gr. 
frumvarpsins í nefiidaráliti. Meðal annars komi þar fram að ekki fari fram álagning hjá erlendum 
aðilum, heldur geti félög sótt um endurgreiðslu af afdregnum skatti eins og við getur átt hveiju sinni. Þá 
sé tekinn af vafi að ekki sé verið að breyta framkvæmd, þannig að áður frádráttarbær arður geti orðið 
skattskyldur, heldu eingöngu verið staðfesta skilning skattyfirvalda á því að arður sem er undanþeginn 
skattlagningu hér á landi samkvæmt tvísköttunarsamningi veiti ekki jafiiframt heimild til frádráttar á 
móti öðrum tekjum.
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