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Minnisblað

Móttakandi: Efnahags- og skattanefnd

Dagsetning: 12. mars 2009

Efni: Frumvarp til breytinga á tekjuskattslögum

Minnisblað þetta er tekið saman fyrir efnahags- og skattanefnd í tilefni af fundi þann 12. mars 
2009 þar sem fjallað er um frumvarp til breytinga á tekjuskattslögum (þskj. 618 -  366. mál).

Það er reynsla undirritaðs að ísland hefur möguleika á því að laða að erlenda starfsemi með því 
að skapa hér hagstætt skattaumhverfi. Nú þegar greiða erlend félög háar fjárhæðir til rfkissjóðs f 
formi tekjuskatta og annarra skatta eingöngu vegna þess að þeim hefur verið boðið upp á 
hagstætt skattaumhverfi hér á landi. Ekki ætti að bera ísland saman við stóru OECD rfkin sem 
hafa allt aðra hagsmuni en lítil ríki eins og okkar. Mun frekar ætti að líta til ríkja eins og írlands, 
Lúxemborg og Belgíu sem leggja áherslu á hagstætt skattaumhverfi. Ekkert þessara ríkja hefur 
lögfest svonefndar cfc-reglur og ástæðan fyrir því er sú að þau hafa ekki hag af því.

Afdráttarskattur á vaxtagreiðslur úr landi er skref í þá átt að fæla frá þau félög sem staðsett eru 
hér á landi núna auk þess sem það hefur þau áhrif að færri hafa áhuga á að stofnsetja félög hér á 
landi í framtíðinni. Þá liggur fyrir að innlendir aðilar munu bera kostnaðinn af þessari skatta- 
hækkun en ekki erlendir aðilar. Almennt eru ákvæði í lánasamningum sem kveða á um að 
skuldari eða greiðandi vaxta beri ábyrgð á staðgreiðslusköttum í sfnu heimaríki. Þ.e.a.s. lán- 
veitandinn tryggir auðsjáanlega að hann fái heildarvexti greidda án frádráttar. Ef slíkt ákvæði 
væri ekki til staðar í lánasamningi myndi lánveitandinn einfaldlega hækka vextina til þess að 
mæta slfkum kostnaði. Athugasemdir f frumvarpinu um að ekki sé verið að leggja skatt á þá sem 
inna vaxtagreiðslurnar af hendi eru því ekki í takt við raunveruleikann.

í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur jafnframt fram að hinir erlendu móttakendur 
vaxtanna fái almennt frádrátt í sfnu heimarfki. Réttur til slfks frádráttar byggir á því að 
viðkomandi skili skattskyldum hagnaði það árið. Ef móttakandi vaxta skilar tapi það árið situr 
hann uppi með þessa skattgreiðslu hér á landi án þess að geta nýtt tapið í sfnu heimalandi á 
móti. Þessi skattahaekkun skilar sér bvf f auknum kostnaði fvrir innlenda aðila oe færri dóttur- 
félöeum erlendra aðila hér á landi.

Erlend eignarhaldsfélög í eigu íslenskra aðila voru stofnuð á þeim tfma þegar söluhagnaður 
hlutabréfa var skattskyldur hér á landi. Með lagabreytingu vorið 2008 var söluhagnaður hluta- 
bréfa að fullu frádráttarbær hjá hlutafélögum og einkahlutafélögum, sbr. 9. tölul. a. 31. gr. laga 
um tekjuskatt. Rökin fyrir erlendum eignarhaldsfélögum eru því að stórum hluta til horfin. í stað 
þess að lögfesta reglur sem varla geta talist gagnast ríkissjóði íslands væri mun frekar ráð að 
lögfesta heimild til þess að færa eignir erlendra eignarhaldsfélaga til íslenskra einkahlutafélaga 
eða hlutafélaga með samruna eða yfirfærslu, sbr. 51. og 56. gr. tekjuskattslaga. Með þeim hætti 
má laða fjármuni íslendinga hingað til lands með friðsömum hætti enda hafa fæstir þessara aðila
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gerst sekir um skattsvik. Hluthafar þessara félaga (einstaklingar) greiða síðan 10% skatt vegna 
arðgreiðslna úr íslenskum félögum og 37,2% af reiknuðum launum.

Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu þá munu cfc-reglurnar ekki skila miklum 
skatttekjum enda um fortíðarhagnað hinna erlendu eignarhaldsfélaga að ræða. Reglurnar munu 
heldur ekki hvetja til þess að fjármunir erlendis verði fluttir hingað til lands. Rðkin fyrir yfir- 
færsluheimild umfram cfc-reglur eru því augljós.
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