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Umsögn um lagafrumvarp. Mál 366, tekjuskattur, breyting ýmissa laga

Með tölvupóstbréfí dagsettu ó.mars .sl óskið þér eftir umsögn minni um frumvarp á 
þingskjali 618,366. mál yfirstandandi löggjafarþings.

Um er að ræða frumvarp í 10 efnisgreinum auk gildistökuákvæðis til breytinga á lögum 
um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda.
Skipta má frumvarpinu upp í tvo þætti. Annars vegar eru ákvæði sem lúta að 

skattlagningu sem slíkri. Þ.e.a.s.útvíkkun skattskyldu og aukinnar skattlagningar o .fl.. 
Hins vegar fjallar frumvarpið um bætta og aukna upplýsingagjöf skattaðila og aðila sem 
skattskil annast í atvinnuskyni og þeirra stofnana og fyrirtækja sem upplýsingar hafa 
undir höndum er varða skattskil.

Hvað fyrri þáttinn varðar þá hefur hann í fyrsta lagi för með sér stefnubreyting í þá 
veru að áformað er að taka upp skattlagningu hérlendis á vaxtatekjur sem greiddar eru 
frá íslandi til erlendis skattskyldra aðila . Skattfrelsi erlendra eigenda slíkra vaxta virðist 
mega rekja a.m.k aftur til laga frá 1921 Öðru hvoru mun hafa borið á góma hvort eðlilegt 
væri að afnema það. Slíkt er pólitísk ákvörðun og með frumvarpinu er nú tekið af skarið 
í þessu efni. Er gerð ítarleg grein fyrir þessari breytingu í forsendum frumvarpsins. Ekki 
verður hér tekin afstaða til þessarar stefnubreytingar sem slíkrar. Tvísköttunarsamningar 
leiða til þess að í mörgum tilvikum er einungis um afdráttarskatt að ræða en ekki 
endanlega skattlagningu. Ljóst er að með samþykkt þessarar reglu verður um íjölgun 
skattaðila að ræða og það leiðir svo til aukinnar vinnu í skattkerfinu og hjá 
lánastofnunum sem henni nemur. Slíkt ætti þó ekki að íþyngja skattframkvæmdinni 
verulega og ætla má að meginþungi breytingarinnar varði þau skattumdæmi sem 
fjármálstofnanir og aðrir greiðendur vaxta eða milligöngumenn um greiðslur þeirra eiga 
lögheimili í .. í öðru lagi er í frumvarpinu gert ráð fyrir töku skatta af aðilum sem telja 
sig til heimilis i iágskattarikjum en eru i eigu eða umráðum íslendinga. Yrðu slíkar 
tekjur skattlagðar hjá íslenskum eiganda á sama hátt og um tekjur af óskiptri sameign 
væri að ræða. Sjálfsagt gæti framkvæmd þessa ákvæðis reynst nokkrum vandkvæðum 
háð a.m.k. til að byrja með, en almennt séð er hér á ferðinni reglur sem ætla má að til
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betri vegar horfi en núverandi fyrirkomulag skattlagningar á þeim tekjum sem hér um 
ræðir. í þriðja lagi er í frumvarpinu gert ráð fyrir ákvæði í skattalög um afdráttarlaust 
skattfrelsi eftirgjafar skulda við nýja tegund nauðasamninga. Þetta ákvæði virðist sett 
ex tuto enda falla umræddir nauðasamningar alfarið að reglum þeirra laga sem 
núgildandi ákvæði tekjuskattslaga vísar til. í þriðja lagi er lögð til frestun á gildistöku 
þeirrar breytingar sem gerð var á ákvæði laga um ákvörðun á stofnverði ófymanlegra 
fasteigna í hendi seljanda um sl áramót, sbr. 8.grein laga nr 164 sem dagsett eru 
23.desember 2008 en birt í Stjómartíðindum 31.des s.á. Um frestunina sem slíka hef ég 
ekkert að segja. Afnám reglunnar sjálfrar er svo skattapólitísk ákvörðun sem löggjafinn 
hefur þegar tekið afstöðu til og ekki telst því vera til umsagnar hér.

Um hinn meginþátt frumvarpsins , þann sem veit að upplýsingagjöf, ábyrgð á henni 
og afdráttarlausa skilaskyldu upplýsinganna til skattyfirvalda er hægt að vera fáorður. 
Það fyrirkomulag og sú mynd sem frumvarpið gerir ráð fyrir að þessi atriði taki á sig er 
til verulegra bóta fyrir allt skattaumhverfið og ætti að öllu jöfnu að létta undir með 
framkvæmd skattareglna þannig að réttur skattur verði á þegnana lagður með réttum 
hætti.

Það er niðurstaða mín að almennt séð séu áformaðar breytingar samkvæmt 
frumvarpinu til bóta og til þess fallnar að gera skattákvörðun eðlilegri og réttari en verið 
hefur.

jteinþór Háraldsson 
Skattstjóri Suðurlandsumdæmií
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