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Umsogn JCPMG ehf, vlð frumvarp á þingskjali 1047, «m breytingu á ýmsurri lagaákvæðum um 
skatta og gjtöld (breytingar er varða framkvæmd o.fl.) -  653. m ál

Þann 30. apríl. s l  gengu fulítróar KPMG ehf, á fond efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, að ósk 
neíhdarinnar. Fnndarefnið var ofangreint frumvarp. FulLtrúar KPMG ehf. gerðu munnlegar athugasemdir 
við eina grein frumvarpsins. Þær athugasemdir eru hér festar í letur að ósk nefndarinnar.

Athugascmdir KPMG ehf. beinast að 5, gr. fmmvarpsins. í írumvarpgreininni er Iðgð til breyting á 7. gr. 
laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breytíngum. í lagagreininni er kveðið á um 
hverjir teljist launagreiðendur í skilmngi þeirra íaga, þ.e, á hverjum hvílt skylda til að halda eftir í 
staðgreíðslu, og skila í ríkissjóð, skattí af launagreiðsltun.

Með 5. gr. frumvarpsins er lagt til skyldur launagi-eiðanda verði felídar á miUígönguaðila um söíu erlendis 
'heimilisfastra manna og lögaðila á hlutabréfum í íslenskum félögum. Með því yrði felld á milligönguaðiia 
skylda ti.I að halda eftir í siaðgreiðslu og skila í ríkissjðð skatti af söluhagnaði hlutabréfa í þeini tilvikum 
að seljandinn ber hér á landi aðeins takmarkaða skattskyldu.

í fyrsta lagi bendir KPMG ebf. á að eðíilegra væri að kveða á um staðgreiðslu skatts af fjánnagnstekjuTn 
erlendis búsettra manna og lögaðila í tögum nr, 96/1994, um staögreiðslu skatts á fjármagnstekjur, e.n að 
skilgreina hina erlendu aðila sem launþega, íjánnagnstekjur þeirra sem laun og greiðendur 
fjármagnsteknanna sem launagreiðendur, eins og nú er gert í lögum nr. 45/1987,

í öðru Íagi bendir KPMG ehf. að greiðanda söluíiagnaðar af hlut.abréfum, hvort heldur í hlut á kaupandi 
bréfanna eða milligönguaðili um viðskíptin, er vandi á höndum við framkvæmd afdráttar skatts af 
hagnaðinum f staðgreiðslu. í fæstum tilvikum hefur sá, er ber að halda skatti eftir, forsehdur tí.1 að ákvarða 
rétta ijárhæðj þar sem hann býr ekki yfír vitneskju um stofnverð hlutabréfanna í hendi seljanda. Engu að 
stður er á hann felld ábyi-gð á afdrætti réttrar fjárhæðar.

í þriðja lagi vekur KPMG ehf. athygli á að í 4. mgr. 9. gr. laga nr. 45/1987 er kveðið á um að réttilega 
ákvörðuð og ínnborguð staðgreiðsluQárhæð af söluhagnaði erlendis heimxlisfasts seíjanda teljíst 
fullnaðargreiðsia skattsins og að ekki þurfi að fara frarn frekari ákvörðun eða álagning skattsins. Ákvæði 
þetta er í hróplegu ósamræmi við þá staðreynd að félög með takmarkaðri ábyrgð eigenda, heimilisfpst í 
ríki á Hvrópska efnahagssvæðimi, eiga rétt til frádráttar íjárhæðar sem söluhagnaðinum nemur, skv. 9, 
tölul a 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Ekki er í lögunum nr. 45/1.987 kveðíð á um að greiðanda 
söiuhagnaðarins sé heimilt að taka tillit til þessa frádráttarréttar við ákvörðun staðgreiðslutj árhæðar.
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Aö matí KPMG ehT. yfðí meö umræddrí tiliögu í 5. gr. frumvörþsins aukiði umfang þejttaánnmarka sern 
hé£;áMámári Mi ráktír. ferv&sri að sniðá antii«árkaria áf.


