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Með tölvupósti dags. 7. nóvember s.l. óskaði Efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis eftir umsögn Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) um ofangreint 
málefni.
Samkvæmt samþykktum félagsins sendi stjórnin ofangreint erindi til Álitsnefndar 
og Skattanefndar FLE sem tóku málið til umfjöllunar.
Álitsnefndin vill koma eftirfarandi athugasemdum og ábendingum Skattanefndar 
félagsins á framfæri:

Í 5.gr. eru tilgreindar með tæmandi hætti greiðslur undanþegnar skattskyldu. 
Tölulið 2 má skilja þannig að ef launþegar fyrirtækis sem skattskylt er, starfa að 

verkefnum innan félagsins sem er á sviði virðisaukaskattskyldrar starfsemi, þá 
séu greiðslur til þeirra undanþegnar. Í greinargerð með frumvarpinu segir hins 
vegar um 5. gr. að undanþágan taki til greiðslna sem tilheyra öðrum hluta 
starfsemi aðila en þeim sem fram kemur í 9. og 10 tl. 3. mgr. 2. gr. laga 50/1988 
um virðisaukaskatt. Samkvæmt greinargerðinni má skilja að laun starfsmanns 
sem vinnur í tengslum við fasteignaleigu skattskylds aðila, séu undanþeginn 
fjársýsluskatti en samkvæmt lagatextanum ekki nema hugsanlega að fasteignirnar 
væru skráðar frjálsri skráningu. Skattanefnd telur að hér skorti skýrleika og telur 
jafnframt að undanþágan flæki mjög framkvæmdina í bókhaldi gjaldskyldra aðila 
og telur einfaldara, ef ákvæðið þarf að vera inni, að tengja það við 
virðisaukaskattsskylda veltu sem hlutfall af heildarveltu.
Skattanefnd telur ekki nægilega skýrt að reiknað endurgjald falli undir 2 tl. 5 .gr. 
frumvarpsins enda kemur fram í 3. mgr. 10 gr. að stofninn í því tilviki skuli vera 
endurgjaldið í heild sinni. Það vaknar því sú spurning hvort það var e.t.v. aldrei 
tilgangurinn að fella reiknað endurgjald hér undir.
Loks leggur skattanefnd það til að 3.tl. 5.gr. frumvarpsins hljóði til einföldunar á 
eftirfarandi hátt: Lækka skal skattstofn skattskyldra aðila skv. 2.gr. um 
endurgreiðslur sem hann fæ r úr Fæðingarorlofssjóði.
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