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Sæl.

Eins og fram kemur í greinargerð með 5. gr. frumvarpsins var á sínum tíma talið að 
upphaflegt ákvæði staðgreiðsiulaga um milligöngumenn tæki jafnframt til fjármagnstekna 
sem síðar voru felldar undir lögin án þess að til sérstakrar iagabreytingar kæmi af því tilefni. 
Með úrskurði yfirskattanefndar, nr. 138/2010, var úrskurður ríkisskattstjóra, þar sem 
úrskurðað var um staðgreiðsluskyldu milligönguaðila, felldur úr gildi á þeim forsendum að 
hugtakið „milligöngumaður“ hefði ekki fastmótaða merkingu í íslenskum rétti og að 
lögskýringargögn veittu takmarkaða leiðbeiningu um skýringu hugtaksins. Með vísan til þessa 
er nauðsynlegt að gera breytingar á staðgreiðslulögunum á þann veg að ekki leiki vafi á að 
staðgreiðsluskyldan hvíli á milligönguaðilum við aðstæður sem þessar í samræmi við skilning 
skattyfírvalda.

5. gr. frumvarpsins tekur til staðgreiðsluskila milligöngumanna af söluhagnaði hlutabréfa hjá 
aðilum sem bera hér á landi ótakmarkaða skattskyldu skv. 3. gr. tekjuskattslaga. Samkvæmt 7. 
tölul. 3. gr., sem tjallar um söluhagnað hlutabréfa, sæta tekjur brúttóskattlagningu í hendi 
viðtakanda og ekki skiptir máli hvort um sé að ræða einstaklinga eða lögaðila. Afdregin 
staðgreiðsla vegna tekna skv. 7. tölul. er því fullnaðargreiðsla tekjuskatts þessara aðila án þess 
að fara þurfí fram frekari álagmrtg. Um er að ræða brúttóskattlagningu umræddra tekna hjá 
lögaðilum óháð félagaformi og því er skatthlutfall og þar með staðgreiðsluhlutfall þeirra lægra 
en hjá innlendum lögaðilum, sbr. 7. töluL 70. gr. tekjuskattslaga, enda ekki um neinn 
rekstrarkostnaðarfrádrátt að ræða. Verði ákvæðið ekki að lögum munu 7. tölul. 3. gr. og 7. 
tölul. 70. gr. tekjuskattslaga, að því er varðar söluhagnað af hlutabréíum þeirra aðila sem bera 
hér á landi takmarkaða skattskyldu, verða óvirk.

Ef milligönguaðili hefur ekki upplýsingar um kaupverðið ber honum að fá upplýsingar um 
það hjá seljanda. Sú skylda nær ekki lengra og yrði ekki krafíst frekari sönnunar á 
kaupverðinu hjá milligönguaðilanum.

Kveðja,
Ingibjörg Helga.
Ingibjörg Helga Heigadótíir, íögfræðingur/ Legaí Advíser
Fjármálaráöuneytiö, tekju- og skattaskrifstofa / Ministry of Finance, Department of Revenue and Taxation
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