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Efní: Umsögn um Þskj. 200 — 195. mál á 140. löggjafarþingi 2011-2012

1. ALMENNT

Hér á eftir eru raktar athugasemdir Deloitte við einstakar greinar efíir því sem við á.

2. EINSTAKAR GREINAR

Lækkurt tryggingagjalds (1., 2. og 3. gr.)

Deloitte fagnar því að tryggingagjaldið lækkar en teiur samt að gera verði betur í þeim efnum til 
að styðja við viðskiptalífið.

Samkvæmt frumvarpinu er fyrirhugað að almennt tryggingagjald hækki úr 4,54% í 4,99%, en 
atvinnutryggingagjald lækki úr 3,81% í 2,45%. Er því um að ræða lækkun tryggingagjalds um 
0,91%. Þá er gert ráð fyrir að gjald í ábyrgðarsjóð launa vegna gjaldþrota hækki úr 0,25% í 0,30%. 
Þannig munu heiidaráhrif á staðgreiðslu lækka úr 8,65% frá á árinu 2011 og í 7,79% á árinu 2012, 
þ.m.t. markaðsgjald sem er 0,05% skv. 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga nr, 160/2002, um 
útflutningsaðstoð. Því er um að ræða 0,86% lækkun á staðgreiðslu þegar allt er tekið saman.

Fjárhæðamörk skattþrepa (4. og 10. gr. b.)

í frumvarpinu eru einnig fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns hækkuð um 3,5% í upphafi tekjuársins 
2012 í stað hækkunar miðað við íaunavísitölu eins og lögin gera ráð fyrir. Launavísitalan hefur 
hækkað um 8% síðastliðna 12 mánuði og viðmiðun við hana er því mun hagstæðari fyrir 
launþega en viðmiðun við þá 3,5% hækkun sem boðuð er í frumvarpinu. Það er því útlit fyrir 
almenna hækkun tekjuskatts einstaklinga á næsta ári, frá því sem ella hefði orðið, ef boðaðar 
breytingar í frumvarpinu ná fram að ganga, þ.e. nánar tiitekið á þá sem verða með meira en 217 
þúsund kr. í mánaðartekjurá árinu 2012.

Tekjuskattur/afdráttarskatturafvöxtum tilerlendra aðifa/takmörkuð skattskyldaf 6. gr.)

Deloitte fagnar því að stjórnvöid iíti til annarra landa um skattiagningu vaxtatekna úr landi. Hvað 
þetta varðar segir í almennum athugasemdum við frumvarpið:

Skrifstofur: Kópavogur, Akureyri, Egiisstaðir, Fjarðabyggð, Grundarfjörður, 
Reykjanesbær, Sauðárkrókur, SnæfeMsbær, Vestmannaeyjar. 
Samstarfsfyrirtæki: Fjárstoö ehf., Endurskoðun Vestfjarða ehf.
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í Ijósi þess sem að framan segir hefur fjármálaráðherra uppi þau áform að endurskoða 
þetta ákvæði frá grunni með hliðsjón af norrænum rétti. Þar verður einkum horft til 
dönsku reginanna, en þær snúa fyrst og fremst að viðskiptum tengdra aðila. í ársbyrjun 
2012 verður þó stigið það skref að lækka skatthlutfallið úr 18%/20% niður í 10% með það 
fyrir augum að endurskoðað og breytt ákvæði taki gildi frá og með árinu 2013.

Að áliti Deloitte er þessar athugasemdir villandi enda eru vaxtatekjur til erlendra aðila almennt 
ekki skattlagðar \ norrænum rétti og því teljum við rétt að upplýsa um skattlagningu þessara 
tekna á Norðurlöndunum:

Danmörk
Afmenna reglan er sú að það er enginn afdráttarskattur af vaxtagreiðslum til erlendra aðila, 
hvorki til einstaklinga né félaga. Hins vegar er undantekning hér á, þannig að ef eignarhaldið er 
meira en 50% í danska félaginu sem greiðir vextina þá er skattlagningin 25% enda eigi ekki 
eitthvað eftirfarandi við um tengda aðilann:

• tengdi aðilinn er heimilisfastur í ES8 landi (EU Interest and Royaities Directive 
(2003/49) eða það er fyrir hendi tvísköttunarsamningur við Danmörk

• tengda aðilanum er stjórnað/eignarhald af aðila sem er heimilisfastur í landi sem 
Danmörk hefur gert tvísköttunarsamning við og það land skattleggur vextina á 
grundvelli CFC löggjafar, sambærilegt við ákvæði 57. gr. a. laga nr. 90/2003

• tengdi aðilinn getur sýnt fram á að skattlagning vaxtanna í heimalandi er a.m.k. 
% af skattprósentu i Danmörku og að tengdi aðilinn greiði ekki vextina til annars 
tengds aðila sem er skattlagður þannig

• tengda aðilanum er stjórnað/eignarhald af dönsku móðurfélagi í a.m.k. 1 ár 
þegar vaxtagreiðsian fer fram

Noregur
Enginn afdráttarskattur af vöxtum til erlendra aðila, hvorki einstaklinga né félaga.

Finnland
Almenna reglan er að enginn afdráttaskattur er af vaxtagreiðslum til erlendra aðila, þ.e. hvorki 
einstakiinga né félaga.

Hins vegar er ein undantekning þar á og það á við þegar er um að ræða áfallna vexti vegna 
lánasamninga sem bera einkenni hlutafjár (greiðsla vaxta tekur mið af hagnaði) og þá er 
afdráttarskattur 25%. í raun er hér um að ræða reglu um þunna eiginfjármögnun.

Svíþjóð
Enginn afdráttarskattur af vöxtum tii erlendra aðila, hvorki einstaklinga né féiaga.

Þannig skýtur það skökku við að verið sé að vísa í eriendan rétt og sagt að breytingarnar taki mið 
af honum sem er rangt.
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Auðfegðarskattur (8., 9. og 10. gr. a)

Deloitte harmar að lagt sé tii að auðlegðarskattur verði framlengdur um önnur þrjú ár svo og 
tiliögu um viðbótarþrep.

í almennum athugasemdum við frumvarpið segir m.a.:

Tekið verði upp viðbótarskattþrep fyrir auðlegðarskatt, þ.e. á hreina eign yfir hærri 
mörkum en nú er. Miðað er við að viðbótartekjur af breytingunni verði nálægt 1,5 
milljörðum kr.

Ljóst er að með framhaldandi auðlegðarskattlagningu munu eignarmenn í auknum mæli fíytjast 
búferium til annarra landa þar sem slík skattlagning er ekkí fyrir hendi. Því má gera ráð fyrir að 
áætlanir fjármálaráðherra um viðbótatekjur standist ekki.

Frádráttur viðbótarfífeyríssparnaðar (10. gr. c)

Frumvarpið gerir ráð fyrir að frádráttur frá tekjum vegna greiðslu á viðbótarlífeyrissparnaðar 
verði lækkaður úr 4% í 2%. Er lagt til ákvæði til bráðabirgða um að frádráttur frá tekjum manna á 
árunum 2012 til 2014 skuli vera allt að 2%, þrátt fyrir ákvæði 2. málsl. 4. og 5. tolul. A-liðar 30. 
gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt Af þessu leiðir að ef engar frekari breytingar verða er um að 
ræða tímabundna takmörkun á frádráttarheimífd iðgjalda og árið 2015 verði frádráttur aftur 
miðaður við 4%.

Takmörkun frádráttar með | ' "feyrisgreiðslum til
almennra launþega.

Vala Valtýsdottir 
Sviðsstjóri 

Skatta og íögfræðisviðs
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