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Efni:
Efnahags- og skattanefnd Alþingis hefur sent Deloitte hf. til umsagnar frv. til laga 
nm hrpyting á lögum nr. 90/2003. um tekjuskatt. og lögum nr. 45/1987, um 
staðgreiðslu opinberra gialda. með síðari brevtingum, þskj. 618-366. mál. 
Umsögninni, sem barst 6. mars ber að skila í síðasta lagi 11. mars 2009.

í athugasemdum við lagafrumvarpið er efnisatriðum þess skipt í 6 kafla:
1. Lagt er til að aðilar heimilisfastir erlendis sæti skattlagningu hér á landi vegna 

vaxtatekna
2. Lagt er til að undanþágan um skattfrelsi skuldaeftirgjafar verði útvíkkuð
3. Lagt er til að lögfest verði sérstök ákvæði um CFC-skattlagningu
4. Lagt er til að ákvæði skattalaga um sjálkrafa upplýsingar verði útvíkkuð
5. Lagt er til að sérstök upplýsingaskylda verði lögð á eiganda erlends útibús eða 

dótturfélags annars vegar og fjármálafyrirtæki, endurskoðendur og lögmenn 
hins vegar

6. Lagt er til að gildistöku tilgreindra söluhagnaðarákvæða verði frestað

Það má vera ljóst af framangreindu að um viðamiklar breytingar á 
skattlagningareglume er að ræð sem vonlaust er að fjalla um með fullnægjandi hætti 
á þeim örskamma tíma sem ætlaður er til umsagnar. Verður því hér á eftir að stikla á 
stóru og láta tæknilega umfjöllun um einstakar greinar sæta afgangi.

Umsögnin fer hér á eftir samkvæmt kaflaskipan í athugasemdum með frumvarpi.

U m l
Þegar þegar unnið er að grundvallarbreytingum á skattalögum eins og hér er gerð 
tillaga um með skattlagningu vaxta til erlendis heimilisfastra aðila er mikilvægt að 
vandað sé til verka og öllum grundvallarupplýsingum haldið til haga með réttum 
hætti. Þegar komið var á samræmdri skattlagningu fjámagnstekna hér á landi, sbr. 
lög nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, voru hugmyndir um 
skattlagningu vaxta til erlendis heimilisfastra aðila skoðaðar og hafnað, sbr. skýrslur 
fjármálaráðuneytisins um þetta efni frá mars 1992 og febrúar 1996.
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Ein aðalröksemd fyrir þessum nýju tillögum er eins og segir í athugasemdum 
frumvarpsins „að skattlagning vaxta, eins og annarra tekjustrauma úr landi, er nær 
almenn regla í skattalöggjöf í okkar heimshluta". í tilefni af því höfum við gert 
örstutta athugun á því hvemig þessari skattlagningu er háttað á hinum 
Norðurlöndunum. Hér á eftir fara orðréttar upplýsingar úr European Tax Survey, 
útgefnu af IBFD miðað við 9. mars 2009 um öll Norðurlöndin, en kafli 6.3.2 fjallar um 
vaxtagreiðslur til erlendra aðila:

ísland
„6.3.2. Interest
Interest paid to non-residents is not subject to withholding tax; no tax is levied even where a tax treaty allows such tax (see Wrthholdina tax rates chart). Non-residents 
must file the appropriate form with the local tax director to obtain this exemption.,

Danmörk 
„6.3.2. Interest
There is no general withholding tax on interest. However, a 25% withholding tax applies to interest paid to foreign related entities if (1) the activity of the foreign related 
ent'rty is subject to substantially iower taxation than had the entity been taxable under Danish law and (2) the activity of the foreign related entity is mainly of a financial 
nature (see 7.4.). A  foreign entity is deemed to be a related entity if it is controlled by the Danish debtor, controls the Danish debtor, or is group-related with the Danish 
debtor. ‘Control* means that more than 50% of the shares or voting rights are owned or controlled, directly or indirectly. This withholding tax is final. Its rate may be 
reduced under a tax treaty (see Withholdino tax rates chartV .

Noregur 
„6.3.2. Interest
There is no withholding tax on interest."

„Svíþjóö 
6.3.2. Interest
There is no withholding tax on interest."

Finnland 
„6.3.2. Interest
tnterest income derived by a non-resident directly, i.e. not through a permanent establishment, from Finnish sources is subject to withholding tax only exceptionally, i.e. if it 
is accrued on a permanent loan made in lieu of a contribution to a resident company's capital. In that case, withholding tax is levied at the rate of 28%, unless a tax treaty 
provides for a lower rate (see Wrthholdina tax rates chartV A  lower treaty rate may be applied at source if the appropriate residence certificate has been presented to the 
withholding agent making the payment.
Interest on the capital of a cooperative and on investment fund profit shares paid to non-residents is treated as dividends under domestic law..

Samkvæmt þessu er staðan sú að í Noregi og Svíþjóð eru sömu reglur og á íslandi að 
þessu leyti og bæði í Danmörku og Finnlandi er staðgreiðsluskatti einungis beitt á 
vexti úr landi í undantekningartilvikum. Sama er tilfellið með skattlagningu á 
vöxtum, t. d. út úr Þýskalandi. Þá vantar í athugasemdir frumvarpsins umfjöllun um 
reglur innan ESB um skattlagningu vaxta milli landa, en samkvæmt þeim er fallið frá 
þeim alfarið.
Þvert á það sem segir í frumvarpinu er því staðan sú að skattlagning vaxtagreiðslna 
úr landi heyrir til undantekninga í skattalöggjöf í okkar heimshluta.
Þá er áhrifum skattlagningar vaxta til erlendra aðila lýst þannig að hluti af þessum 
skatttekjum renni í ríkissjóð íslands í stað þess að renna í ríkissjóð annarra landa. Hér 
er um mikla einföldun veruleikans að ræða. Ef meiningin er að gera vaxtatekjur 
erlendra aðila að tekjuskattstofni hér á landi þá er nauðsynlegt að skoða þá 
lánasamninga sem erlendir aðilar hafa gert við íslenska lántakendur. Ef það er gert 
mun koma í ljós að í flestum þeirra eru sérstök ákvæði um staðgreiðslu á 
vaxtagreiðslur þess efnis að sú staðgreiðsla sem ísland kann að leggja á vexti 
samkvæmt íslenskum lögum greiðist endanlega af greiðanda vaxtanna en ekki 
hinum erlenda viðtakanda greiðslunnar. Það sem lagt er upp með sem skattlagning á 
erlenda skuldareigendur verður því undir þessum kringumstæðum skattlagning á 
hinn innlenda skuldara. Væntanlega er varhugavert að reikna með því að íslenskir 
skuldarar hafi eitthvað sérstakt bolmagn til þess að taka á sig aukna skattlagningu af 
þessu tagi eins og nú horfir í efnahagsmálum þjóðarinnar. Þessum aðstæðum hefði
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verið nauðsynlegt að greina frá í fumvarpinu, enda er um þekkt vandamál að ræða í 
skattafræðunum, sbr. Model Tax Convention on Income and Capital, condensed 
version, July 2008, bls. 170, en þar eru athugasemdir við 11. gr. samningsfyrirmyndar 
OECD1. Þær aðstæður sem þarna eru raktar virðast líkjast þeim sem ríkja á Islandi 
þar sem staðgreiðsla vaxta miðast við verga fjárhæð vaxta án nokkurs frádráttar. Það 
eru þess vegna verulegar líkur á því að skattbyrði íslenskra skuldara aukist verði 
tillögur frumvarpsins að lögum.
Miðað við uppgefinn tilgang tillaganna að skattlagningu vaxta úr landi væri e.t.v. 
einfaldari leið að takmarka eða hafna vaxtafrádrætti hérlendis þegar um er að ræða 
vaxtagreiðslur til landa þar sem vextir eru ekki skattskyldir.

Um 2
Um er að ræða sjálfsagða útvíkkun á skattfrelsi skuldaeftirgjafar. Miðað við það 
hversu algengt úrræði það er við aðstæður í dag að gefa eftir eða endurmeta skuldir 
er full ástæða til þess að leggja meiri vinnu í skilgreiningu á þeim vandamálum sem 
upp hafa komið og rýmka enn þetta skattfrelsi, bæði þegar um er að ræða aðila í og 
utan atvinnurekstrar.

Um 3
Hér er um sérstaklega flókna og yfirgripsmikla löggjöf að ræða sem þarfnast 
verulegrar skoðunar ef veita á einhverja umsögn að gagni. Fróðlegt er þó að benda á 
það að samkvæmt CFC-reglum í Noregi og Finnlandi væru íslensk hlutafélög með 
aðeins 15% skatthlutfalli talin til lágskattafélaga. í fljótu bragði virðast íslensku CFC- 
reglumar óþarflega flóknar og kostnaðarsamar, t.d. það skilyrði að skattstofn erlendu 
félaganna sé leiddur fram samkvæmt gildandi íslenskum reglum hverju sinni. Þá 
hljóta svona reglur að verða að byggjast á formlegum kenniatriðum aðallega en ekki 
á einhverri óskilgreindri „raunveruleikareglu". Reglurnar þurfa að vera þannig að 
hægt sé að fá um það bindandi álit frá skattyfivöldum fyrirfram hvort fyrirhuguð 
stofnum félags erlendis falli undir nýju reglumar. í því sambandi væri einnig 
gagnlegt að lagt væri á skattyfirvöld að gera lista yfir þau ríki sem teldust 
lágskattaríki og að slíkur listi væri endumýjaður árlega, sbr. framkvæmdina í Noregi. 
Þá verður að gera athugasemd við þann þátt í athugasemdunum sem gerir ráð fyrir 
því að 50% af 50 séu 50. Þá er ekki alveg ljóst til hvaða gagnaöflunar er ætlast af 
skattaðila til sönnunar á starfsemi félags, sjóðs eða stofnunnar.

Um 4
Breytingarnar miða að því að skapa grundvöll fyrir bættum framtalsskilum. Hér er 
um jákvæða þróun að ræða sem bæta mun framtalsskil einstaklinga verulega og ber 
því að styðja.

Um 5
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Fyrri hluti þessara tillagna fjallar um skyldu aðila heimilisfasts á íslandi til þess að 
veita upplýsingar um viðskipti dótturfélags eða útibús síns við aðila heimilisfasta á 
íslandi og félög, sjóði og stofnanir í lágskattaríkjum, sbr. a liður 6. greinar 
frumvarpsins. í almennum athugasemdum frumvarpsins er í þessu sambandi 
einungis talað um fjármálastofnanir í tengslum við þessa fyrirhuguðu skyldu, en 
orðalag 6. gr. og athugasemda með henni er víðtækara og nær til útibúa og dóttur 
félaga almennt.
í þessum athugasemdum er ekkert fjallað um þau víðtæku upplýsingaákvæði sem er 
að finna í þeim alþjóðlegu aðstoðarsamningum í skattamálum sem Island hefur gert 
við önnur ríki, sbr. t.d. aðstoðarsamningur Norðurlanda í skattamálum og 
Evrópuráðssamningur um sama efni (Convention on mutual administrative 
assistance in tax matters). f þessu samningum eru m.a. ákvæði um heimild íslenskra 
skattyfirvalda til þess að vera viðstödd skattrannsóknir í erlendu samningsríki. Þá 
eru einnig að finna ákvæði um upplýsingaskipti í flestöllum þeim 
tvísköttunarsamningum sem ísland hefur gert við önnur ríki. Þetta er sá rammi sem 
gildir um upplýsingar sem Island getur aflað í öðrum ríkjum.
Tillögur þær sem eru að finna í frumvarpinu fara langt út úr þeim ramma sem að 
framan er lýst og eru með öllu óraunhæfar. Það er ljóst að aðili verður ekki 
skyldaður til að láta af hendi upplýsingar sem hann hefur ekki sjálfur. Þannig verður 
móðurfélag ekki skyldað til að gefa upplýsingar um viðskipti dótturfélags í annarri 
lögsögu við aðra aðila vegna þess í fyrsta lagi að móðurfélagið hefur ekki þessar 
upplýsingar og í öðru lagi er dótturfélagið eingöngu bundið af löggjöf þess ríkis sem 
það er heimilisfast í. Þá er hætta á að það yrði talin mismunun samkvæmt 
Evrópurétti gagnvart félögum sem eiga erlend dótturfélög ef gerðar yrði strangari 
kröfur til upplýsinga þeirra um dótturfélög en gerðar eru þegar um er að ræða 
innlend dótturfélög. Tilvísanir í athugasemdum frumvarpsins til hugtaksins 
samstæðuréttar þarfnast nánari skýringa. Þessi tilvísun er í besta falli ónákvæm auk 
þess sem hugleiðingar athugasemdanna um að líta fram hjá löglega stofnuðum og 
reknum félögum eru bæði sérkennilegar og óljósar.
I b. lið tillögunnar er að finna það nýmæli að fjármálafyrirtæki, endurskoðendur, 
lögmenn og aðrir aðilar sem veita alþjóðlega skattaráðgjöf og þjónustu vegna 
erlendra samskipta eru skylduð til þess að halda skrá yfir þá viðskiptavini sína sem 
þiggja slíka ráðgjöf og þjónustu. Þeir aðilar sem þama eru nefndir halda skár yfir alla 
viðskiptavini sína. Þeir eru háðir þagnarskyldu, sbr. endurskoðendur samkvæmt 30. 
grein laga nr. 78/2008. Um trúnaðarskyldu lögmanna má ennfremur vísa til 1. mgr. 
68. gr. og b. liðar 2. mgr. 119. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, sbr. 2. mgr. 
53. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, auk mannréttindaákvæða 
stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu. Þessum ákvæðum verðu ekki sópað 
burtu með einföldu ákvæði 2. mgr. b. liðar tillögunnar. Samkvæmt 4. mgr. 94. greinar 
tekjuskattslaga er gert ráð fyrir því að faglegur ágreiningur geti orðið um skyldu til 
þess að veita upplýsingar samkvæmt greininni og skera þá dómstólar úr. Auðvelt 
hefur verið að fá dómstóla til þess að skera úr um ágreining af þessu tagi og er ekki
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ástæða til þess að breyta þeim reglum sem hingað til hafa gilt og taka jafnt tillit til 
hagsmuna þeirra aðila sem afla eiga upplýsinganna og þeirra sem eiga að veita þær.

Um 6
Engar athugasemdir eru um þennan lið

1 Sbr. athugasemd við 2. mgr. undir 7.1;...“That problem arises because the tax in the State o f source is typically 
levied on the gross amount o f the interest regardless o f expenses incurred in order to eam such interest. In order 
to avoid that problem, creditors will, in practice, tend to shift to the debtor the burden of the tax levied by the 
state of source on the interest and therefore increase the rate of interest charged to the debtor, whose financial 
burden is then increased by an amount corresponding to the tax payable to the State of source.“

Kópavogi, 10. mars 2009

Garðar Valdimarson, hrl., 
lögg.end
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