
From: Jóna Björk Guðnadóttir [mailto:jona@sff.is]
Sent: 17. mars 2009 15:48 
To: Björgvin G. Sigurðsson 
Cc: Guðjón Rúnarsson; Eiríkur Áki Eggertsson 
Subject: punktar frá SFF eftir fund um skattafrumvarp

Sæll Björgvin.

í framhaldi af fundi efnahags- og skattanefndar í morgun vil ég hnykkja á eftirfarandi 
atriðum.

• Því var haldið fram af hálfu fjármálaráðuneytis að tvísköttunarsamningar kæmu í veg 
fyrir að vaxtakostnaður innlendra aðila myndi hækka ef 1. gr. frumvarpsins yrði 
lögfest óbreytt. Það er margt til í því en þó er málið ekki alveg svo einfalt.

Eins og fram kom í yfirliti ráðuneytisins hefur t.d. tvísköttunarsamningur við 
Austurríki ekki tekið gildi. Austurrískir bankar hafa verið mjög virkir í að lána 
sambankalán til fjármögnunar íslenskra fjármálafyrirtækja og því Ijóst að kostnaður 
vegna slíkra lána mun aukast sbr. athugasemdir SFF um „grosse up" ákvæði. Þá hafa 
íslensku bankarnir einnig fjármagnað sig með skuldabréfaútgáfum í löndum eins og 
Japan, Mexíkó og Ástralíu. Þar sem ekki er í gildi tvísköttunarsamningur við þessi ríki 
myndu nýju ákvæðin leiða til aukins kostnaðar innlendu fjármálafyrirtækjanna. Þó 
fjármögnun á alþjóðlegum lánamarkaði sé vissulega erfið nú um stundir þá er 
vonandi að úr rætist og alls ekki víst að sú fyrirgreiðsla einskorðist við 
tvísköttunarsamningsríki.

Það væri því mun heppilegra að í frumvarpinu yrði eingöngu skattlagðir vextir til 
lágskattaríkja. Með því yrði markmiði laganna að koma í veg fyrir skattasniðgöngu 
fullkomlega náð. Að mati SFF væri heppilegast að fjármálaráðuneytið fái heimild til að 
ákveða með reglugerð hvaða ríki teljast til lágskattaríkja sbr. skilgreiningu í 3. gr. 
frumvarpsins.

• SFF ítreka vilja samtakanna til að koma að vinna að útfærslu/framkvæmd þessara 
reglna og CFC reglna og fresta því að klára þetta þar til í haust.

• Á fundinum var þeim tilmælum beint til skattyfirvalda að leggja fyrir nefndina tillögu 
um útvíkkun 2. gr. frumvarpsins sem miðaði að því að gera fjármálafyrirtækjum kleift 
að grípa strax inn í greiðsluvanda heimilanna með afskriftum án þess að slíkt færi fyrir 
dómstóla sem liður í nauðasamningaferli. SFF óska eftir að fá að sjá tillögu að slíku 
ákvæði, ef nefndin ákveður að fara þessa leið, þannig að sjónarmið fjármálageirans 
um þá útfærslu komist örugglega til nefndarinnar.

komudagur

Bestu kveðjur / Best Regards, 

Jóna Björk Guðnadóttir
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