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Efni; Umsögn ríkisskattastjóra um frumvarp til laga. Mál 591 - tekjuskattur og 
staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur 
o.fl.)

Ríkisskattstjóra barst þann 28.febrúar sl frá háttvirtri Efnahags- og viðskiptanefnd ofangreint 
frumvarp til umsagnar.

Frumvarpið varðar breytingar á lögum um tekjuskatt og á lögum um staðgreiðslu skatts á 
fjármagnstekjur.

Sú fyrsta varðar skattalega stöðu starfstengdra eftirlaunasjóða. Verður hún, ef frumvarpið 
verður lögfest öldungis sú sama og staða almennra lífeyrissjóða að því er varðar skattfrelsi 
sjóðanna og tekna þeirra, skattfrádrátt vegna iðgjalda launamanna og mótframlags 
launagreiðenda og skattskyldu lífeyris úr sjóðunum. Verður ekki séð að 
framkæmdarefrfiðleikar fylgi lögfestingu þessara reglna.

I annan stað er lagt til að arður greiddur til lögaðila á Evrópska efnahagssvæðinu og bera 
takmarkaða skattskyldu hér á landi. Er staða þeirra jöfnuð við arðgreiðslur til lögaðila sem 
bera fulla skattskyldu. á íslandi. Þetta er í samræmi við viðhorf í Evrópurétti.

Loks ber frumvarpið með sér breytingar á skilyrðum fyrir samsköttun sambúðarfólks.
Er hér að mati ríkisskattstjóra um nauðsynlega lagabreytingu að ræða með hliðsjón af 
réttindum þegnanna og ríkjandi skattframkvæmdar . Aðstaðan var sú áður en 11. gr. laga nr. 
65/2006 er varðar réttarstöðu samkynhneigðra tók gildi að skráning í Þjóðskrá var ekki 
skilyrði fyrir samsköttun. Komið er í ljós að breyting í þá átta að krefjast formlegrar 
skráningar stóð í vegi þess að fjöldi sambúðarfólks, sem er og hefur verið samskattað ætti 
ekki lengur rétt á því ef það lét ekki skrá sambúð. Er 5. grein frumvarpsins liður í því að 
færa réttarstöðu þessa fólks til fyrra horfs í skattalegu tilliti.

Embættið gerir ekki að öðru leyti ekki athugasemdir við efni og innihald þessa frumvarps.
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