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Umsögn um 276. mál, frumvarp til laga um tekjuskatt og staðgreiðslu skatts á 
fjármagnstekjur.

Með bréfi háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, dagsettu 9. nóvember 2006, er 
óskað umsagnar ríkisskattstjóra um frumvarp á þingskjali 286, til breytinga á lögum nr. 
90/2003 um tekjuskatt og nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á íjármagnstekjur. Fer hún hér á 
eftir.

í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að undanþegnar skattskyldu hér á landi verði tilteknar 
leigugreiðslur fyrir loftför og skip, sem íslensk fyrirtæki greiða erlendum fyrirtækjum, þ.e. 
fyrirtækjum sem hvorki bera hér á landi fulla og ótakmarkaða skattskyldu né hafa hér fasta 
starfsstöð. Með ákvæði þessu skapast sú sérkennilega staða að skattskylda leigusala ræðst af 
notkun leigutaka á hinu leigða, en ekki af athöfnum leigusalans. Undanþágunni er ætlað að 
takmarkast við leigugreiðslur fyrir loftför og skip sem notuð eru til flutninga á alþjóðaleiðum, 
þ.m.t. að og frá íslandi. Undanþágan getur, samkvæmt orðana hljóðan, tvímælalaust ekki 
tekið til lofitfara og skipa sem eingöngu eru notuð til flutninga innan íslenskrar lögsögu, hvort 
heldur er í innanlandsflugi eða í strandsiglingum. Ljóst má vera að óvissa verður vim gildi 
undanþágunnar gagnvart loftförum og skipum sem ýmist eru notuð til flutninga á 
alþjóðaleiðum eða innan íslenskrar lögsögu. Miðað við þá meginreglu að túlka undanþágur 
þröngri skýringu verður fremur litið svo á að undanþágan taki ekki til slíkra fara, heldur 
aðeins til þeirra fara er einvörðungu eru notuð í flutningum á alþjóðaleiðum. Til að taka af 
allan vafa væri æskilegt að orða ákvæðið svo: "Ákvæði þetta tekur þó ekki til tekna af leigu 
loftfara og skipa sem eingöngu eru notuð til flutninga á alþjóðaleiðum."

í annarri grein frumvarpsins er lagt til að undanþegnir tekjuskatti verði styrkir frá 
sveitarfélögum til foreldra, eða annarra forráðamanna bama, fyrir að annast bam sitt heima frá 
lokum fæðingarorlofs til þess tíma að bamið hefur leikskólavist eða grunnskólanám. I 
athugasemdum við frumvarpið er á það bent að niðurgreiðslur sveitarfélaga á 
leikskólagjöldum og daggæslugjöldum séu ekki skattskyldar tekjur í hendi foreldra eða 
forráðamanna bama, og vísað til jafnræðissjónarmiða. Af því tilefni vekur ríkisskattstjóri 
athygli á að ekki eru undanþegnar skattskyldu bætur til maka eða annars er heldur heimili 
með elli- eða örorkulífeyrisþega, greiddar á grundvelli 5. gr. laga nr. 118/1993 um félagslega 
aðstoð, en slíkar bætur ráðast meðal annars af umönnunarþörf lífeyrisþegans sbr. ákvæði 
reglugerðar nr. 407/2002 um maka- og umönnunarbætur.
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Ríkisskattstjóri hefur ekki fram að færa athugasemdir við þá tillögu til breytinga á ákvæði 9. 
tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003 sem gerð er með 3. gr. frumvarpsins. Honum þykir hins vegar 
rétt að vekja athygli á því að ákvæði nefiids 9. tölul. 31. gr. er ekki svo afdráttarlaust sem 
æskilegt væri, um að frádráttarréttur vegna arðgreiðslna að utan sé því aðeins til staðar að 
íslandi heimilist skattlagning arðgreiðslnanna samkvæmt tvísköttunarsamningi við heimaríki 
þess félags sem arðinn greiðir.

Ríkisskattstjóra þykja önnur ákvæði frumvarpsins ekki gefa tilefni til athugasemda af hans 
hálfu.
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