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• Áhersla á samkeppnisstöðu, skilvirkni, einfaldleika og
hlutleysi
• Yfirfæranlegt rekstrartap (var 5 ár)
• Frádráttarbærni arðgreiðslna
• Samsköttun móður- og dótturfélaga
• Eignarskattar fyrirtækja falli niður
• Afskriftarreglur – aukið val um árlegar gjaldfærslur
• Óháður skattadómstóll
• Fjölga tvísköttunarsamningum
• Stimpilgjöld
• Tekjuskattur fyrirtækja
• Vörugjöld (’99)
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Áherslur atvinnulífs á
síðasta áratug (tillögur VSÍ ‘96)

 Tekjuskattur fyrirtækja verði lækkaður í 15%. Færð eru
samkeppnisleg og efnahagsleg rök fyrir nauðsyn þess.
 Eignarskattar verði afnumdir. Vísað er til samkeppnishæfni
Íslands og alþjóðlegra áherslna á hlutleysi
fjármagnsskatta.
 Stimpilgjöld af útgáfu og viðskiptum með viðskiptabréf
verði felld brott. Sömu rök og varðandi eignarskatta.
 Söluhagnaður verði skattlagður með sama hætti og arður
og samhliða verði afnuminn skattur á söluhagnað erlendra
aðila.
 Hugað verði að endurskoðun á öllum starfsleyfisgjöldum
og smærri sköttum og gjöldum sem innheimt eru af hinu
opinbera.
Tillögur framhald...
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Tillögur skattahóps
Samtaka atvinnulífsins 2001

 Hámarksfjárhæðarþak kaupréttarsamninga verði hækkað í
2 milljónir kr. á ári á hvern starfsmann.
 Aukið verði við frádráttarheimildir fyrirtækja vegna
stuðnings við nýsköpun og rannsóknir.
 Endurskoðaðar verði reglur um íslenska starfsmenn sem
haldið er tímabundið að störfum erlendis á vegum
hérlendra fyrirtækja.
 Settar verði sérreglur um hagstæða skattalega meðferð
erlendra sérfræðinga sem koma hingað tímabundið til
starfa.
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Tillögur skattahóps SA 2001
framhald...

•
•
•
•
•
•

Afar jákvæð þróun á undanförnum árum
Afnám eignarskatts
Lækkun tekjuskatts fyrirtækja
Skynsamlegur fjármagnstekjuskattur
Aukinn sveigjanleiki fyrningareglna
Lækkun tekjuskatts einstaklinga
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Hvað hefur áunnist?

• Afnám stimpilgjalds á viðskiptabréf
• Endurskoðun vörugjalda og virðisaukaskatts
“til hagsbóta fyrir almenning”
• Frekari lækkun tekjuskatts fyrirtækja ( 15%
sbr. yfirlýsing forsætisráðherra á aðalfundi SA
4. maí 2004)
• Það sem ógert er af listanum frá 2001.
(Söluhagnaður skattlagður eins og arðurafnuminn á erlenda aðila, sveigjanlegri reglur
um kauprétt, skattlagning útsendra
starfsmanna og ýmsir smærri skattar og
gjöld).
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Brýnustu verkefni nú að mati SA

• Afnema verður stimpilgjöld á útgáfu og
viðskipti með viðskiptabréf
• Gjaldið felur í sér ýmiss konar ójafnræði og
skekkir samkeppnisstöðu innlendra
fjármálafyrirtækja gagnvart erlendum
keppinautum
• Stimpilgjald á önnur skuldabréf en
veðskuldabréf er nánast óþekkt erlendis
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Nánar um stimpilgjald

• Andstætt alþjóðlegri þróun að auka misrétti í
skattlagningu matvæla
• Vörugjöld tíðkast annars staðar á bíla, bensín,
tóbak og áfengi
• Manneldissjónarmið ráða greinilega ekki
tilviljanakenndri mismunun í skattlagningu
• SA vilja afnema séríslensk vörugjöld og færa
öll matvæli í lægra þrep, áður en það er
lækkað.
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Nánar um vörugjöld (og vask)

• Gamlar áherslur í fullu gildi
• Áhersla á samkeppnisstöðu, skilvirkni,
einfaldleika og hlutleysi
• Mikilvægt að sofna ekki á verðinum gagnvart
ógegnsærri skattkerfum með fleiri
undanþágum
• Þurfum að bera saman “effective tax rate”
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Samkeppnishæf skattalög

