Nýlegar breytingar og
úrskurðir.

Áslaug Gunnlaugsdóttir, hdl.

Tölulegar breytingar
•
•

Staðgreiðsla 2006 (tekjusk. 23,75 + útsvar 12,97 )
Staðgreiðsla 2007 (tekjusk. 22,75 + útsvar 12,97)

36,72%
35,72%

•

Ekki er lagður á sérstakur tekjuskattur (hátekjuskattur) við álagningu
2007, vegna tekna ársins 2006.

•

Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra kr. 6.314

•
•

Persónuafsláttur tekjuárið 2006 (29.029 kr. á mánuði)
Persónuafsláttur tekjuárið 2007 (32.150 kr. á mánuði)

•

Sjómannaafsláttur hækkar úr kr. 787 í kr. 834.

•

Skattleysismörk þeirra sem greiða í lífeyrissjóð tekjuárið 2007
1.125.070 kr.

348.348 kr.
385.800 kr.

Tölulegar breytingar
•

Tryggingagjald – Almennt gjaldstig
•

•

var 5,79 % verður 5,34%

Um tryggingagjald vegna launa þeirra starfsmanna sem eru með vottorð
E-101 gilda sérstakar reglur.

Barnabætur
Ótekjutengdar barnabætur hækka um 20% með öllum börnum yngri en
sjö ára á tekjuárinu.
• Tekjuskerðingarmörk barnabóta hækka um 20%
•

Lög um tekjuskatt
nr. 90/2003
•

Frestun tekjufærslu gengishagnaðar umfram gengistap
• Nýtt ákvæði til bráðabirgða
• Áhrif – frestun álagningu tekjuskatts vegna rekstrarársins 2005 og
dreifing tekjufærslu jafnt á næstu þrjú rekstrarár.
• Skilyrði – Yfirfæranlegt tap hafi verið jafnað – sömu fyrningarhlutföll
• Tilgangur ákvæðisins – komið til móts við rekstraraðila sem orðið hafa
fyrir skakkaföllum vegna sterkrar stöðu krónunnar.
• Ákvæðið tekur ekki til – fjármálafyrirtækja sem lúta eftirliti
Fjármálaeftirlitsins.

Lög um tekjuskatt
nr. 90/2003
•

Breyting á 2. gr.
•

•

Samlagshlutafélög geta verið ósjálfstæðir skattaðilar.

Breyting á 4. gr.
•

Lífeyrissjóðir undanþegnir skattskyldu svo fremi sem þeir starfa
samkvæmt III. kafla laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Lög um tekjuskatt
nr. 90/2003
•

Hækkun eignaviðmiðunarmarka vaxtabóta um 25%

•

Bráðabirgðaákvæði vegna vaxtabóta
Skattframtal 2006, tekjuár 2005
• Afturvirk hækkun
• Tilgangur ákvæðis-lagfæra skerðingu vaxtabótaþega
•

Lög um tekjuskatt
nr. 90/2003
•

6. tölul. 3. gr.
•

•

2. tölul. A-liðar 7. gr.
•

•

Tekur ekki til skipa og loftfara á alþjóðaleiðum.

Styrkir foreldra frá sveitarfélögum til að annast börn heima teljast ekki til
tekna.

1. tölul. A-liðar 30. gr.
•

Fjárhæð ættleiðingastyrks frádráttarbær.

Lög um tekjuskatt
nr. 90/2003
•

9. tölul. 31. gr.
•

•

1. tölul. 1. mgr. 66. gr.
•

•

Arður frá hlutafélögum innan EES er almennt frádráttarbær. Áður OECD
sem eru færri.

Hætt við að lækka skattþrep einstaklinga eins mikið og búið var að
samþykkja þ.e. 22,75% í stað 21,75%. Staðgreiðsluhlutfall er 35,72%.

68. gr.
•
•

Aldursmark barnabóta hækkar úr 16 í 18 ár
Viðmiðunarfjárhæðir vaxtabóta hækka um 6%

Lög um staðgreiðslu skatts á
fjármagnstekjur
nr. 94/1996

•

Breyting á 3. mgr. 4. gr.
•

Arður sem greiddur er á milli samskattaðra félaga er ekki
staðgreiðsluskyldur

Tollalög
nr. 88/2005

• Fækkun á tollumdæmum úr 26 í 8
• Ýmsar lagfæringar á nýjum tollalögum sem voru
sett á árinu 2005.

Bifreiðar
•

Lög um olíugjald og kílómetragjald nr. 87/2004
•

•

Lækkun á gjaldi framlengd til 31. des. 2007.

Lög um vörugjald af ökutækjum og eldsneyti nr. 29/1993
•

Framlenging á 240.000 kr. afslætti af vörugjaldi vegna ökutækja sem
nýta rafmagn eða metangas. Gildir til 31. desember 2008.

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
nr. 129/1997

•

Breyting á 2. gr.
•

•

Lágmarksiðgjald hækkar úr 10% í 12%

Bráðabirgðaákvæði
•

Áfram 10% í samræmi við kjarasamninga

Lög um virðisaukaskatt
nr. 50/1988

•

Undanþegnir eru virðisaukaskattskyldu þeir sem selja vöru eða
þjónustu fyrir minna en 500.000 kr. á ári.
•

•

Fjárhæðinni breytt úr 220.000 kr. í 500.000 kr.

Leiðréttingartímabil innskatts vegna fasteigna lengt úr tíu árum í
tuttugu ár

Lög um virðisaukaskatt
nr. 50/1988
•

Viðbót við 5. gr. A – sparisjóðir og dótturfélög þeirra geta óskað
samskráningar á virðisaukaskattsskrá
•

•

Ákvæðið hefur tekið gildi.

Lækkun skattþreps virðisaukaskatts – frá 1. mars n.k.!!!
Virðisaukaskattur af matvælum lækkar úr 14% í 7%
• Virðisaukaskattur af annarri þjónustu og vörum í 14% þrepi (bækur,
tímarit, blöð, húshitun, hótelgisting) lækkar í 7%
• Virðisaukaskattur af öðrum matvælum sem hefur verið 24,5% lækkar í
7%
• Virðisaukaskattur af veitingaþjónustu lækkar úr 24,5% í 7%
•

Lög um vörugjald
nr. 97/1987
•

Vörugjöld af innlendum og innfluttum matvælum, öðrum en sykri og
sætindum, falla niður.

•

Lögin taka gildi 1. mars n.k.

Alþjóðleg viðskiptafélög
Lög nr. 79/2006
•
•
•
•
•

Bráðabirgðaákvæði til breytinga á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003
Skattaívilnanir varðandi alþjóðleg viðskiptafélög afnumdar
Lágmarksaðstoð (100.000 Evrur) heimil á hverju þriggja ára tímabili
Ef umfram – ber að skattleggja félag skv. almennum reglum
Takmörkun á ekki við ef starfsemi alþjóðlegs viðskiptafélags er utan
gildissviðs EES-samnings

Skráning virðisaukaskattsskyldra
aðila
Reglugerð nr. 515 /1996
•

Fyrirfram skráning á virðisaukaskattsskrá – breyting á 4. og 6. gr.
Aðilar í undirbúnings- og þróunarstarfsemi
• Áframhaldandi fyrirfram skráning til allt að 10 ára, var áður 4 ár
• Skattstjóri getur heimilað fyrirfram skráningu til allt að 12 ára, var áður 6
ár ef trygging er lögð fram
•

Úrskurður yfirskattanefndar
nr. 230/2006
•
•
•

Sala bílaleigu á valkvæðum tryggingum
Yfirskattanefnd féllst á með skattstjóra að sala valkvæðra trygginga
væri virðisaukaskattsskyld starfsemi
Er þetta viðunandi niðurstaða?
•

•

Samkeppnis- og jafnræðissjónarmið tryggð?

Niðurstöðu dómstóla beðið með eftirvæntingu

Íslenska ríkið gegn Sundagörðum hf.
hrd. 321/2005
•
•
•
•
•
•

Lækkun hlutafjár greidd hluthöfum sem allir tengdust fjölskylduböndum með útgáfu vaxta- og afborgunarlausa skuldabréfa til 12.
ára.
Árleg afföll skuldabréfanna gjald- og skuldfærð hjá félaginu.
Skattstjóri felldi niður gjaldfærslur affallanna, hækkaði
tekjuskattsstofna og bætti við álagi.
Yfirskattanefnd staðfesti úrskurð skattstjóra.
Héraðsdómur felldi úr gildi úrskurð yfirskattanefndar
Hæstiréttur sýknaði hins vegar íslenska ríkið.

Framkvæmdastjórn Evrópuráðsins
gegn Portúgal frá 26. október 2006
Dómur Evrópudómstólsins C-345/05
•
•
•
•

Lagaákvæði sem setja hömlur á yfirfærslu milli ríkja á skattalegum
réttindum tengdum söluhagnaði íbúðar í andstöðu við grunnreglu
sambandsins.
Portúgal talið hafa brotið gegn reglum um frjálsa för fólks, sbr. 28. og
31. gr. EES-samningsins.
Íslenskir úrskurðir sem varða álitaefnið
Úrskurður yfirskattanefndar nr. 424/2004
•
•
•

•
•

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 300/2005
Yfirskattanefnd hefur talið óheimilt að yfirfæra söluhagnað
Yfirskattanefnd hefur ekki talið niðurstöðu sína stríða gegn
samningsskuldbindingum á grundvelli EES-samningsins

Dómur héraðsdóms Reykjavíkur 5. janúar 2007 í máli nr. E-3650/2006
Mun ESA stefna Íslandi?

Má eitthvað betur fara?
•

Nefnd forsætisráðherra um alþjóðlega fjármálastarfsemi á Íslandi
Samkeppnishæfar reglur um afdráttarskatta
• Skattlagning félaga
• Þjónusta skattyfirvalda
•
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