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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, 
um tekjuskatt, og lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda - 366. mál, 
þskj. 618.

Ríkisskattstjóri hefur þann 6. mars 2009 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er 
gefinn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, um 
tekjuskatt, og lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda - 366. mál, þskj. 618.

Þrátt fyrir að frumvarpið telji aðeins tíu ákvæði með gildistökuákvæðinu þá er að 
finna í því efnismikil nýmæli sem rétt er að taka afstöðu til.

1. í frumvarpinu er lagt til að við 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, bætist nýr 
töluliður sem kveði á um skattskyldu erlendis heimilisfastra aðila af vöxtum sem þeir fá 
greidda hér á landi. Er hér í fyrsta sinn gert ráð fyrir því að erlendir aðilar, einstaklingar og 
lögaðilar, greiði á íslandi tekjuskatt af vöxtum sem þeir fá greidda héðan. Gert er ráð fyrir að 
skattskyldan nái til vaxta af bankainnstæðum, verðbréfa- og fjárfestingasjóða, skuldabréfum 
og öðrum kröfum og íjármálagemingum sbr. skilgreininguna á vöxtum eins og hún er í 3. 
tölul. C-liðar 1. mgr. 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Frumvarpið gerir ráð fyrir að frá 
þessari meginreglu um skattskyldu verði þeir aðilar undanþegnir sem fá greidda vexti frá 
Seðlabanka íslands sem og erlend ríki, alþjóðastofnanir og aðrir opinberir aðilar sem ekki eru 
skattskyldir í sínu heimaríki. Frumvarpið gerir ennfremur ráð fyrir að þessar tekjur verði 
staðgreiðsluskyldar, þ.e. að allir greiðendur vaxta hér á landi til aðila sem bera takmarkaða 
skattskyldu hér á landi séu skyldir til að halda eftir staðgreiðslu af vöxtunum í samræmi við 
ákvæði laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. Um skatthlutfallið er svo kveðið 
á um í 70. og 71. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Ríkisskattstjóri fagnar þessu nýmæli og telur lögfestingu þess löngu tímabæra. 
Skattbyrði þeirra sem notið geta vemdar tvísköttunarsamninga á ekki að aukast enda gera 
umræddir samningar ráð fyrir að lausn undan tvísköttun fáist, annað hvort hér á landi eða í 
heimilisfestarríki skattaðila allt efitir ákvæðum viðkomandi samnings. Þá telur ríkisskattstjóri 
að með lögfestingu þessarar breytingar verði unnt að fullnægja upplýsingaskyldu samkvæmt 
ákvæðum tvísköttunarsamninga, en hingað til hafa upplýsingar um vaxtatekjur erlendra aðila 
ekki verið sendar skattyfirvöldum í heimaríki þeirra þar sem þær hafa ekki verið tækar 
skattyfirvöldum hér á landi. Ljóst er að verði umrædd tillaga að lögum hefur það í för með 
auknar tekjur fyrir ríkissjóð en óljóst er hversu miklum tekjum þetta komi til með að skila. 
En skattlagning vaxtatekna úr landi mun draga úr hvata hérlendra aðila við að beina
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vaxtatekjum sínum til lágskattasvæða. Jafnframt bendir ríkisskattstjóri á að lögfestingin muni 
hafa í för með sér aukinn íjölda undanþágubeiðna hjá skattyfirvöldum m.a. þar sem flestir 
þeir tvísköttunarsamningar sem ísland á aðild að kveða á um lægra skatthlutfall en lög um 
tekjuskatt gera ráð fyrir. Ríkisskattstjóri telur það vera til bóta að frumvarpið geri ráð fyrir að 
ákvæði 4. mgr. 9. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, eigi við um 
staðgreiðslu af umræddum tekju, þ.e. að réttilega ákvörðuð og innborguð staðgreiðsla sé 
fullnaðargreiðsla án þess að fram þurfi að fara sérstök ákvörðun eða álagning. Að sjálfsögðu 
eiga aðilar ávallt rétt á að bera réttmæti staðgreiðslunnar undir skattstjóra til 
endurákvörðunar.

2. Þá er í frumvarpinu lagt til að gerð verði breyting á 3. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003, 
um tekjuskatt, þannig að til skattskyldra tekna teljist ekki eignaauki sem stafar af eflirgjöf 
skulda sem mælt er fyrir um í nauðasamningi um greiðsluaðlögun skv. X. kafla a í lögum um 
gjaldþrotaskipti. í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að umrædd breyting sé gerð 
vegna tillagna sem fram koma í frumvarpi ríkisstjómarinnar um breytingu á lögum um 
gjaldþrotaskipti o.fl.

Tekjuhugtak laga nr. 90/2003 er afar víðtækt en í 28. gr. laganna er þó að finna 
undantekningar frá þeirri meginreglu að greiða skuli skatt af öllum tekjum og ber að skýra 
ákvæðið samkvæmt orðanna hljóðan. Ljóst er að orðalag ákvæðisins eins og það hljóðar nú 
tekur eingöngu til hefðbundinna nauðasamninga sem mælt er fyrir um í lögum um 
gjaldþrotaskipti o.fl. Að mati ríkisskattstjóra er nauðsynlegt að gera umrædda breytingu á 3. 
tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, verði frumvarp ríkisstjómarinnar um svonefnda 
greiðsluaðlögun að lögum.

3. Með frumvarpinu er lagt til að lögfestar verði svonefndar CFC reglur eða reglur um 
skattlagningu vegna eignarhalds í félögum á lágskattasvæðum. Gert er ráð fyrir að við lög nr. 
90/2003, um tekjuskatt, verði bætt við nýrri grein, 57. gr. a, þar sem fram kemur að íslenskir 
skattaðilar sem beint eða óbeint eiga hlut eða hafa með höndum yfirráð í hvers kyns lögaðila 
sem telst heimilisfastur á lágskattaríki skuli greiða tekjuskatt hér á landi af hagnaði lögaðilans 
í réttu hlutfalli við eignarhluta. Frumvarpið hefur að geyma skilgreiningu á hugtakinu 
lágskattaríki, sem og skilgreiningu á því hvenær íslenskt eignarhald telst vera fyrir hendi. Þá 
er að finna undantekningar frá meginreglunni um skattlagningu skv. ákvæðinu sem annars 
vegar lúta að EES-lögaðilum sem hafa með höndum raunverulega atvinnustarfsemi og 
lögaðilum í lágskattaríkjum sem hafa að meginstofni til aðrar tekjur en eignatekjur. í báðum 
tilvikum er gert ráð fyrir að fyrir hendi sé tvísköttunarsamningur við hið erlenda ríki og að á 
grundvelli hans geti íslensk skattyfirvöld aflað allra nauðsynlegra upplýsinga.

Ríkisskattstjóri telur nýmæli þetta löngu tímabært og bendir á að svipuð eða sams 
konar löggjöf sem byggir á fyrirmynd OECD gegn alþjóðlegum skattundanskotum megi finna 
á öllum Norðurlöndunum. Ljóst er að ákvæðið verður mikilvægt vopn í baráttu gegn 
skattundanskotum og þeim feluleik sem viðgengist hefur í kringum eignarhald á íslenskum 
lögaðilum.

4. Að lokum er í frumvarpinu lagt til að heimildir skattyfirvalda til að krefjast upplýsinga 
verði auknar og á það bæði við um upplýsingar frá greiðendum eða vörsluaðilum um allar 
afmarkaðar tekjur eða eignir sem og upplýsingar um viðskipti við einstaka aðila samkvæmt 
beiðni. Lagt er til að bönkum og öðrum fjármálastofnunum verði gert skylt að afhenda 
skattyfirvöldum upplýsingar um vexti af hvers kyns verðbréfa- og fjárfestingasjóðum, sem og 
upplýsingar um innstæður í slíkum sjóðum í árslok, ennfremur upplýsingar um hvers kyns
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útlán til viðskiptamanna og vaxtagreiðslur af þeim. Þá er lagt til að upplýsingaskyldan nái til 
allra viðskipta með hlutabréf, skuldabréf og aðra Ijármálagerninga hvort sem þeir eru gerðir í 
nafni viðkomandi fjármálafyrirtækis eða fyrir milligöngu þeirra. í fhimvarpinu er og lagt til 
að gerðar verði breytingar á 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, í þá veru að 
upplýsingaskylda íslensks móðvirfélags nái til viðskipta sem fram hafa farið í dótturfélagi eða 
útibúi erlendis ef viðskiptin varða íslenskra skattaðila og lögaðila í lágskattaríki. Þá er 
ennfremur gert ráð fyrir að allir þeir sem veita skattaráðgjöf eða þjónustu sem lýtur að 
umráðum eða eignaraðild að rekstri félaga, sjóða eða stofnana sem skráð eru erlendis skuli 
halda skrá yfir þá aðila sem slíka ráðgjöf þiggja. Frumvarpið gerir ráð fyrir skráin sé 
aðgengileg skattyfirvöldum þegar þess er óskað. Að síðustu er svo gert ráð fyrir að tekin 
verði af öll tvímæli með því að undirstrika að ákvæði annarra laga um þagnar- eða 
trúnaðarskyldu víki fyrir ákvæðum 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt s.s. komið hefur 
fram í dómaframkvæmd.

Að mati ríkisskattstjóra eru umræddar tillögur fyrir tímabærar og fagnar mjög að þær 
skuli nú birtast í frumvarpi til laga. Skattyfirvöld hafa í lögbundnum eftirlitsverkum sínum 
margsinnis rekið sig á ýmsar hindranir varðandi aðgengi að upplýsingum sem hafa komið í 
veg fyrir að unnt væri að varpa skýru ljósi á málavexti. Ríkisskattstjóri telur að með 
lögfestingu þeirra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu verði nauðsynleg 
upplýsingaöflun tryggð og skattlagning því byggð á traustari forsendum. Ennfremur er ljóst 
að með auknu upplýsingastreymi eykst möguleiki á áritun upplýsinga á skattframtöl og ætti 
það að gera alla framtalsgerð einfaldari.

Að öllu framangreindu virtu telur ríkisskattstjóri framkomið frumvarp fela í sér mikla 
réttarbót og stuðla að jafnræði meðal skattgreiðenda.

Virðingarfyllst


