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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til Iaga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda - 629. mál, þskj. 1093

Ríkisskattstjóri hefur þann 12. mars 2013 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er gefinn 
kostur á að veita umsögn um ofangreint þingmál.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um tekjuskatt annars vegar og lögum um 
staðgreiðslu opinberra gjalda hins vegar. í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að 
breytingatillögumar séu tilkomnar vegna athugasemda Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) og 
varði skattlagningu vegna eignarhalds á lágskattasvæðum og skyldur starfsmannaleiga.

í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að gerð verði breyting á 57. gr. a laga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt. Þannig er lagt til að „sérstaklega verði kveðið á um það í 5. mgr. ákvœðisins að 
tap sé eingöngu hægt að fæ ra  á móti hagnaði lögaðila á lágskattasvæði (CFC-félaga) sem 
eru í eigu íslenskra félaga eða einstaklinga. “ eins og segir í athugasemdum við 1. gr. 
frumvarpsins. Ennfremur kemur fram að um sé að ræða áréttingu og ítarlegri skilgreiningu á 
reglu sem ákvæðið feli nú þegar í sér.

Ríkisskattstjóri hefur frá lögfestingu 57. gr. a tekjuskattslaga túlkað ákvæðið þannig að tap 
sem myndast í rekstri CFC-félags megi eingöngu færa á móti hagnaði sem myndast síðar hjá 
sama CFC-félagi. Að mati ríkisskattstjóra er það orðalag sem lagt er til í a-lið 1. gr. 
frumvarpsins ekki nógu skýrt að þessu leyti. Þá telur ríkisskattstjóri að í almemium 
athugasemdum frumvarpsins þurfí að koma skýrar fram að ekki sé um að ræða efnisbreytingu 
að ræða hvað þetta atriði varðar heldur sé verið að hnykkja á því sem þegar er í gildi.

Að öðru leyti gerir ríkisskattstjóri ekki athugasemdir við efni frumvarpsins.
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