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Umsögn ríkisskattstjóra um þingmál 172 -175. þskj.

Ríkisskattstjóri þakkar fyrir tölvupóst frá 7. október 2015 þar sem gefinn er kostur á að veita 
umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, lögum um sérstakan skatt 
á ljármálafyrirtæki og lögum um fjármálafyrirtæki -172. þingmál, þskj. 175.

í frumvarpinu er lagt til að gerð verði breyting á 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. tekjuskattslaga og að 
lögfest verði undanþágu frá skattskyldu vegna þeirra vaxta sem greiðast af skuldabréfum sem 
lögaðilar sem áður störfuðu sem viðskiptabankar eða sparisjóðir gefa út í eigin nafni sem lið í 
fullnustu nauðasamnings.

Ríkisskattstjóri bendir á að orðalag 1. gr. frumvarpsins tiltekur ekki sérstaklega að 
skuldabréfið þurfi að vera gefið út í tengslum við nauðasamning heldur undanþiggur 
orðalagið alla vexti a f öllum skuldabréfum sem umræddir aðilar gefa út óháð tilefni 
skuldabréfaútgáfunnar. Þannig er ekki fullt samræmi á milli þess sem fram kemur í 
athugasemdum og greinargerð með frumvarpinu og þeim texta sem lagt er til að verði 
lögfestur.

Jafnframt telur ríkisskattstjóri ástæðu til að benda á að sé miðað við að þessi nýi málsliður 
komi á eftir núverandi 4. málsl. 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. þá gilda ekki þau skilyrði sem fram 
koma í 4. málsl. 8. tölul. 3. gr. um þau skuldabréf sem þessir aðilar gefa út. Þau skilyrði sem 
um ræðir og gilda um skuldabréfaútgáfu ljármálafyrirtækja og orkufyrirtækja eru að 
skuldabréfm séu skráð hjá verðbréfamiðstöð í tilteknum ríkjum og að ekki sé um að ræða 
viðskipti sem falla undir ákvæði 13. gr. b -13. gr. n laga nr. 87/1992.

Ennfremur telur ríkisskattstjóri rétt að vekja athygli á því að breytingatillagan tekur eingöngu 
til þeirra móttakanda vaxta sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi. Áfram er gert ráð 
fyrir að innlendir skattaðilar, þ.e. þeir sem bera fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi 
verði skattskyldir a f vöxtum sem greiðast af umræddum skuldabréfum og þar með einnig 
staðgreiðsluskyldir samkvæmt lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á ijármagnstekjur. í 
athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að fulltrúar slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja 
hafi upplýst um að stærstu félög á sviði utanumhalds og uppgjörs vegna útgáfu skuldabréfa í 
Evrópu muni að óbreyttu ekki taka við skráningu á skuldabréfunum þar sem þeir yrði skylt að 
halda eftir afdráttarskatti vegna vaxta af umræddum bréfum. Að mati ríkisskattstjóra leysir 
umrædd lagabreytingartillaga eingöngu þann vanda sem snýr að erlendum móttakendum 
vaxta - óleystur væri þá sá vandi sem eftir stæði vegna innlendra kröfuhafa og þeirrar 
staðgreiðsluskyldu sem á er kveðið í lögum nr. 94/1996.

Að síðustu áréttar ríkisskattstjóri að frumvarpið haggar í engu þeirri upplýsingaskyldu sem
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hvílir á útgefanda skuldabréfanna og eftir atvikum milligönguaðilum.

Að öðru leyti telur ríkisskattstjóri ekki efni til að gera athugasemdir við efni frumvarpsins.
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