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Varðar: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (breytingar er varða 
framkvæmd o.fl.), 653. mál.

SFF gera athugasemd við 5. gr. frumvarpsins en með henni er lögð til breyting á framkvæmd við skattlagningu 
söluhagnaðar hlutabréfa í eigu erlendra aðila (aðila með takmarkaða skattskyldu). Verði ákvæðið að lögum verða 
fjármálafyrirtæki skyld til að halda eftir staðgreiðslu af söluhagnaði hlutabréfa í eigu erlendra aðila en það hefur 
ekki verið gert fram að þessu. SFF eru mótfallin þessari lagabreytingu á grundvelli eftirfarandi raka:

Undanfarin misseri hafa tíðar breytingar verið gerðar á skattalögum sem valdið hafa ruglingi í viðskiptum við 
erlenda aðila. Má sem dæmi nefna að þann 29. júní 2009 samþykkti Alþingi lög nr. 70/2009, um ráðstafanir í 
ríkisfjármálum. Með þessari lagabreytingu urðu vaxtagreiðslur til erlendra aðila skattskyldar hér á landi en fram 
til þess tíma höfðu slíkar vaxtagreiðslur ekki verið skattlagðar. Vaxtagreiðslurnar voru skattlagðar um 18 til 
20%, eftir atvikum, en eftir lagabreytingar frá desember 2011 eru framangreindir vextir skattlagðir um 10%. Í 
greinargerð með þeim lögum koma fram fyrirheit um að afnema skattinn um næstu áramóti. Fjármálafyrirtæki 
finna fyrir mikilli undrun erlendra samstarfsaðila á fjármálamarkaði vegna tíðra breytinga á skattalögum hér á 
landi. Þessar tíðu breytingar valda vantrausti erlendra aðila á íslenskt viðskiptaumhverfi og stjórnsýslu. 
Mikilvægt er að í lagaumhverfi á sviði skatta ríki festa og stöðugleiki til þess að erlendir aðilar öðlist að nýju, 
eftir efnahagshrunið, tiltrú á viðskiptum við íslenska aðila.

Ef fjármálafyrirækjum verður gert skylt að halda eftir staðgreiðslu söluhagnaðar hlutabréfa þá þarf að hafa í huga 
að sjaldnast liggja fyrir hjá þeim upplýsingar um réttan söluhagnaður sem skattur er greiddur af, þar sem 
fjármálafyrirtækin hafa sjaldnast upplýsingar um kaupverð hlutabréfanna og geta þau því ekki reiknað út réttan 
skattskyldan söluhagnað. Þetta kallar á beiðni um leiðréttingar til skattyfirvalda með tilheyrandi vinnu fyrir 
skattyfirvöld og óánægju viðskiptavina.

Innleiðing á staðgreiðslu af söluhagnaði hlutabréfa í eigu erlendra aðila kallar á tímafreka og kostnaðarsama 
forritun vegna breytinga á tölvukerfum fjármálafyrirtækja. Ef löggjafinn lögfestir ákvæðið er útilokað að 
fjármálafyriræki geti unnið á grundvelli ákvæðisins taki það gildi strax í vor að þingi loknu. Verði ákvæðið að 
lögum þarf að fresta gildistöku þess t.d. til 1. janúar 2013, til að veita fjármálafyrirtækjum ráðrúm til að breyta 
kerfum og innleiða nýja verkferla.
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