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Efni: Umsögn um Þskj. 198 — GSt; rniíl-649% löggjafarþingi 2011-2012

1. ALMENNT

Deloitte hefur borist ofangreint frumvarp til umsagnar. Er í frumvarpinu lagt til að tekinn verði 
upp fjársýsiuskattur á fjármálafyrirtæki, þá aðila sem stunda vátryggingastarfsemi og 
lífeyrissjóði. Verður hér gerð grein fyrir þeim athugasemdum sem gerðar eru við einstakar 
greinar frumvarpsins.

2. EINSTAKAR GREINAR 

2. gr. - Skattskyldir aðilar

í ákvæðinu er kveðið um þá aðila sem skattskyldir eru samkvæmt lögunum. Er kveðið á um 
skattskyldu hlutafélaga, vátryggingarfélaga og Evrópufélaga samkvæmt lögum nr. 50/2010, um 
vátryggingarstarfsemi og þá sem eru undanþegnir virðisaukaskatti samkvæmt. 9. tölul. og 10. 
tölul. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (vskl.) og lífeyrissjóða. Einnig eru útibú 
og umboðsmenn erlendra aðila skattskyldir samkvæmt lögunum, ef starfsemi þeirra fellur undir 
ofangreint. Opinberir aðilar sem hafa lögbundið hlutverk og í fullri opinberri eigu eru 
undanþegnir skattskyldusviði laganna, fyrir utan íbúðalánasjóð.

í frumvarpinu kemur fram að við samningu frumvarpsins hafi verið tekið mið að dönsku lögunum 
um launaskatt nr. 739/2002. Samkvæmt þeim lögum er fjársýsluskattur lagður á alla starfsemi 
sem undanþegin er virðisaukaskatti, fyrir utan starfsgreinar sem sérstaklega eru undanþegnar 
samkvæmt þeim lögum. Má þar sem dæmi nefna starfsemi tengda kennslu og fólksflutninga 
milli landa. Skatturinn er því almennt lagður á alla aðila sem undanþegnir eru 
virðisaukaskattskyldu í Danmörku.

Samkvæmt 3. gr. frumvarpsins nær skattskyldan einungis til fjármálafyrirtækja, 
vátryggingarfyrirtækja, lífeyrissjóða, íbúðalánasjóðs og útibú og umboðsmenn erlendra aðila. Er 
því með frumvarpinu verið að leggja til að þessi starfsemi sé skattlögð með frekari hætti en 
almennt gerist. Deloitte gerir athugasemd við ákvæðið hvað þetta varðar. Óeðlilegt er með tilliti

Skrifstofur: Kópavogur, Akureyri, Egilsstaðir, Fjaröabyggð, Grundarfjörður, 
Reykjanesbær, Sauðárkrókur, Snæfellsbær, Vestmannaeyjar. 
Samstarfsfyrirtæki: Fjárstoð ehf., Endurskoðun Vestfjarða ehf.

Aðili að
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

mailto:dtt@deloitte.is
http://www.deloitte.is


Deloitte

til jafnræðis -  og samkeppnissjónarmiða að sum starfsemi, undanþegin virðisaukaskatti, sé tekin 
fyrir og skattlögð meira eða með öðrum hætti en önnur starfsemi sem undanþegin er 
virðisaukaskatti. Ef innleiða á fjársýsluskatt ætti að mati Deloitte að fara eftir framkvæmd 
dönsku laganna og leggja skattinn á alla starfsemi sem undanþegin er samkvæmt 3. mgr. 2. gr. 
vskl. og þá frekar veita almennar undanþágur frá skattlagningunni. Er með þeim hætti hægt að 
lækka skatthlutfallið, þannig að sum starfsemi beri ekki þungan af skattlagningunni með þeim 
afleiðingum að samkeppnisstaða þessara aðila, sérstaklega smærri fyrirtækja og aðila í 
einstaklingsrekstri skekkist. Með því væri hægt að draga úr afleiðingum skattlagningarinnar, en 
hún mun án efa valda því skattskyldir aðilar grípi til aðgerða, eins og t.d. uppsagna eða launa 
lækkana.

Deloitte vekur einnig athygli á að skattlagningin getur haft þau áhrif að skattskyldir aðilar ráði nú 
frekar til sín starfsmenn í stað þess að kaupa þjónustu hvað varðar innri starfsemi sem er 
virðisaukaskattskyld í dag, s.s. iðnaðarmenn, ræstiþjónustu, sérfræðinga og öryggisvörslu.

í Ijósi ofangreinds leggur Deloitte til að farið verði að fyrirmynd dönsku laganna um launaskatt, 
með þeim hætti að allir aðilar sem undanþegnir eru virðisaukaskatti samkvæmt 3. mgr. 2. gr. 
vskl. verði skattskyldirsamkvæmt lögunum og skatthlutfallið í stað þess lækkað.

6. gr. -  skatthlutfall

í ákvæðinu er kveðið á um 10,5% skatthlutfall á skattstofn fjársýsluskattsins. í frumvarpinu 
kemur fram að skatthlutfallið sé það sama og nú gildir í Danmörku.

Ekki er með öllu rétt að skatthlutfallið í Danmörku sé 10,5%. Reyndar er skatthlutfall þeirra aðila 
sem falla undir þá starfsemi sem hér um ræðir um 9%. Samkvæmt dönsku lögunum um 
launaskatt gildir sú regla um ákvörðun skatthlutfalls fjármálafyrirtækja, að greiddur er 5,08% 
skattur af skattstofni. Að auki leggst 4,50% á 90% skattstofnsins. Raunskattlagning er því um 9%, 
en ekki 10,5% eins og haldið er fram í frumvarpinu.

Að mati Deloitte er skatthlutfallið hátt sérstaklega þegar litið er til þess að þeir aðilar sem 
skattskyldir eru samkvæmt ákvæðinu standa straum af öllum öðrum launatengdum gjöldum, 
eins og tryggingargjaldi. Deloitte leggur því að skatthlutfallið verði lækkað, eða að tekið verði 
tillittil annarra atriða við ákvörðun skattstofns, einst.d. rekstrarafkomu skattskyldra aðila.

18. gr. -  Breyting á öðrum lögum

Deloitte gerir þær athugasemdir að samkvæmt frumvarpinu eru breytingar á vskl. felldar inn í 
18. gr. frumvarpsins. Er sérstakt að kveðið sé á um breytingar á öðrum lögum í ákvæðum 
frumvarps til sérlaga, í þessu tilviki fjársýsluskatts. Að mati Deloitte þarf að kveða á um slíka 
breytingu í sérstöku frumvarpi sem kveður á um breytingar á lögum um virðisaukaskatt í
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samræmi við þá venju sem myndast hefur um lagasetningu á íslandi. Leggur Deloitte til að 
verði gert.

Að öðru leyti gerir Deloitte ekki athugasemdir við frumvarpið.

Deloitte ertilbúið til að veita frekari aðstoð og skýringar ef þess verður leitað.
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