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MKÁ
Efni: Umsögn um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 195. mál
NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) vill koma á framfæri athugasemdum varðandi ákvæði 
10. gr. frumvarps til laga um ráðstafanir í ríkisQármálum (aðgerðir í skattamálum, 
verðlagsbreytingar o.fl.) er varðar álagningu auðlegðarskatts. Kauphöllin telur þá skattheimtu 
sem felst í álagningu auðlegðarskatts til þess fallna að draga úr Qárfestingum og hægja á 
framgangi íslensks efnahagslífs.
Kauphöllin telur það vera sérstakt áhyggjuefni hvemig auðlegðarskattstofn er ákvarðaður þegar 
um er að ræða hlutdeild einstaklinga eða lögaðila í félögum. Skv. b-lið 10. gr. frumvarpsins skal 
við ákvörðun auðlegðarskattsstofns telja hlutabréf í félögum sem eru skráð í kauphöll fram á 
markaðsvirði í árslok. Að því er varðar eign í félögum sem ekki eru skráð í kauphöll skal telja 
fram til auðlegðarskattsstofns hlutdeild í skattalegu bókfærðu eigin fé félagsins.
Það er ljóst að töluvert misræmi getur verið milli markaðsvirðis félags sem skráð er í kauphöll 
annars vegar og hins vegar bókfærðs eigin fjár. Ofitar en ekki reiknast markaðsvirði félags hærra 
en eigin fé þess og algengt er að hlutfallið sé á bilinu 1,5 til 3. Miklu getur t.a.m. munað í 
tilfellum efnilegra vaxtarfyrirtækja. Eigendur félaga sem skráð eru í kauphöll myndu því í 
mörgum tilfellum, og að því er Kauphöllin telur vera meirihluta tilfella, greiða mun hærri skatt 
af eignarhlut sínum en ef félagið væri óskráð. Kauphöllin telur umrætt ákvæði stuðla að 
ójafnræði milli aðila sem eiga í félögum sem skráð eru í kauphöll annars vegar og hins vegar 
aðila sem eiga í óskráðum félögum. Enn fremur sé ákvæðið til þess fallið að draga úr áhuga á 
skráningu í kauphöll þar sem eigendur óskráðra félaga munu að öllum líkindum sjá fram á hærri 
skattaálögur ákveði þeir að sækja um slíka skráningu. Einkum telur Kauphöllin hættu á því að 
mörg efnilegustu fyrirtæki landsins gætu hikað við skráningu á markað af þessum sökum en 
mikill munur getur verið á markaðsvirði og eigin fé fyrirtækja með mikla vaxtarmöguleika. 
Akvörðun auðlegðarskatts letur því þau fyrirtæki til skráningar sem síst skyldi en fjármögnun í 
gegnum hlutabréfamarkað getur haft mikla þýðingu fyrir þessi félög.
Kauphöllin telur því að sé ætlunin sú að leggja skatt á eign aðila í félögum þá skuli jafnræðis og 
meðalhófs gætt við álagninguna. Því fari betur á því að ákvarða skuli auðlegðarskattstofn út frá 
markaðsvirði félags sem skráð er í kauphöll eða bókfærðu eigin fé félagsins, eftir því hvort 
markið telst lægra.
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