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Efni: Umsðgn um frumvarp tíl laga um breyting á lðgum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og 
lðgum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, 366. máL

Skattrannsóknarstjóra ríkisins hefur borist tölvupóstur frá Efnahags- og skattanefnd Alþingis, 
6. mars 2009, þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 
90/2003, um tekjuskatt, og lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, þingskjal 
618, 366. mál. Af því tilefni er Efiiahags- og skattanefnd Alþingis látin í té svohljóðandi

u m s ö g n

Skattlagning vaxtatekna

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að tekin verði upp skattlagning vaxtatekna aðila sem bera 
takmarkaða skattskyldu hér á landi. Ein leið til undanskots skapast við þær aðstæður þegar 
vextir eru ekki skattlagðir úr landi, sér í lagi þegar ekki er í gildi löggjöf um 
lágmarkseiginfjármögnun (thin capitalization) en slíkar reglur hamla því að félög séu 
fjármögnuð alfarið eða að meginhluta til með lánum. Slíkt ákvæði er ekki að finna í íslenskri 
löggjöf. Ákvæði frumvarpsins er því til þess fallið að vinna gegn skattundanskotum.

CFC-reglur

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að tekin verði upp svonefnd CFC-löggjöf (controlled foreign 
companies). Akvæði frumvarpsins heimilar íslenskum skattyfirvöldum að skattleggja tekjur 
félags á lágskattasvæðum með tekjum þeirra íslensku aðila, félaga eða einstaklinga sem eiga 
og/eða stjóma þeim félögum. Gerir frumvarpið ráð fyrir því að tekjumar séu skattlagðar sem 
tekjur af atvinnurekstri, hvort heldur hinn íslenski skattaðili er einstaklingur eða lögaðili. 
CFC-löggjöf er alþekkt á sviði skattaréttar og eitt það úrræði sem vel flest ríki OECD hafa 
tekið upp í sína löggjöf til að hamla gegn undanskoti tekna og flæði fjármagns til 
lágskattasvæða. Með slíkri löggjöf er komið í veg fyrir að skattalegt hagræði sé í því fólgið að 
flytja ijármagn frá heimaríki til lágskattasvæða. Er ákvæðið því til þess fallið að draga úr 
undanskotum og hvata til þess að færa fjármagn til lágskattasvæða. Ástæða er þó til að taka 
fram að beiting ákvæðisins er háð því að skattyfirvöld hafi í hverju tilviki upplýsingar og 
gögn um þær tekjur sem um er að ræða og tengsl hins erlenda félags við hinn íslenska 
gjaldanda, en oft á tíðum er verulegum erfiðleikum bundið að nálgast slíkar upplýsingar.
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Upplýsingagjöf frá bönkum og fjármálafyrirtœkjum án beiðni

í 5. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á 92. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt með því að 
reglubundin upplýsingagjöf banka og fjármálafyrirtækja til skattyfirvalda er aukin. Ein 
grundvallarforsenda virks eftirlits og rannsókna með skattframkvæmd og skattskilum er að 
fyrir liggi sem gleggstar upplýsingar um ljármál og fjármálaumsvif skattaðila. Slíkar 
upplýsingar eru mikilvægar við mat á því hvort eignamyndum og önnur atriði skattskila séu 
eðlileg og yfirleitt grundvallargögn við rannsókn refsiverðra brota. Islensk löggjöf um 
upplýsingagjöf banka og fyrirtækja til skattyfirvalda án þess að eftir þeim upplýsingum sé 
gengið með beinum hætti er takmarkaðri en í nágrannaríkjum. Með lögiun nr. 164/2008 var 
gerð breyting á fyrmefndri 92. gr. og upplýsingagjöf til skattyfirvalda aukin. Enn eitt skrefið 
til aukinnar upplýsingagjafar er ráðgert hér. Er ákvæðið líklegt til að renna styrkari stoðum 
undir allt skatteftirlit og þar með skattframkvæmd.

Upplýsingagjöf á grundvelli beiðni

Með 6. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir þrenns konar breytingum á 94. gr. laga nr. 90/2003, 
um tekjuskatt.

Með nokkurri einfoldun er í a lið frumvarpsins lögð skylda á íslenska gjaldendur að veita 
skattyfirvöldum upplýsingar um viðskipti sem dótturfélög þeirra eða útibú eiga við íslenska 
skattþegna. Sýnist ráð fyrir því gert að móðurfélaginu beri að hlutast til um það að afla 
upplýsinga frá dótturfélaginu eða útibúinu um viðskipti þess við íslenska gjaldendur. Fjöldi 
íslenskra einstaklinga og félaga hefur yfirráð yfir félögum erlendis, t.a.m. á grundvelli 
eignarhalds. Er þekkt að tekjum sé skotið undan lögboðinni skattlagningu hér á landi með því 
að tekjur er færðar í slík félög með einum eða öðrum hætti. Með ákvæðinu er skattyfirvöldum 
veitt frekari úrræði til að ná utan um þær tekjur sem með þessum hætti kunna að vera haldið 
utan skattlagningar. Ástæða er til að taka fram að innanlandslöggjöf annarra ríkja einkum þar 
sem rík ákvæði gilda um bankaleynd geta skarast á við þetta ákvæði frumvarpsins.

Ýmsir aðilar, endurskoðendur, lögmenn og fleiri veita íslenskum gjaldendum alþjóðlega 
skattaráðgjöf. Með því að skylda þessa aðila að halda skrá yfir þá viðskiptavini sína er 
skattyfirvöldum fengin aukin úrræði til eftirlits og rannsókna vegna mögulegra 
skattundanskota. Auk þess má ætla að slíkt ákvæði veiti aðilum sem bjóða slíka þjónustu 
aðhald.

Með frumvarpinu er lagt til að ákvæði annarra laga um trúnaðar- og þagnarskyldu víki fyrir 
ákvæðum 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Dæmi eru um það við rannsókn hjá 
skattrannsóknarstjóra vegna ætlaðra refsiverðra brota að neitað sé um afhendingu gagna og 
upplýsinga, t.a.m. af hálfu endurskoðenda og lögmanna. Með frumvarpinu er tekið 
afdráttarlaust af skarið með það að ákvæði annarra laga um trúnaðar- og þagnarskyldu víki 
fyrir ákvæðum 94. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Er ákvæðið til bóta og líklegt til að 
styrkja alla skattframkvæmd og hraða rannsókn mála.
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Skattrannsóknarstjóri ríkisins telur áformaðar breytingar vera réttarbót og til þess fallnar að 
styrkja með afdráttarlausum hætti alla skattframkvæmd og vinna gegn skattundanskotum. Er 
mælt með samþykkt þess.

Virðingarfyllst,

Bryndís Kristjánsdóttir


