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Yfirlit
1. Breytingar á skattaumhverfi
2. Samráð stjórnvalda við hagsmunaaðila um breytingar
3. Skattkerfið og skynsamleg viðbrögð

Nýtt skattkerfi á Íslandi
Verulegar breytingar síðustu missera
Hækkaðir skattar

Nýir skattar
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Tekjuskattur ehf./hf.
Tekjuskattur annarra félaga
Fjármagnstekjuskattur
Fjármagnstekjuskattur
óskattskyldra lögaðila
Tekjuskattur einstaklinga
Tryggingargjald
Virðisaukaskattur
Erfðafjárskattur
Áfengisgjöld
Tóbaksgjöld
Bensíngjöld
Útsvar

Hátekju- og auðlegðarskattur
Umhverfisskattar
Orkuskattar
Launaskattlagning arðs að hluta
Skattlagning
gengisinnlánsreikninga
• Afdráttarskattar af vaxtagreiðslum
• Bankaskattur
• Gistináttagjald?

Um mikilvægi samráðs
• Í „Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa“
segir í kafla 4.3 um „Samráð við hagsmunaaðila og
almenning“:
Æskilegt er að efna til samráðs við hagsmunaaðila og almenning við gerð allra þýðingarmeiri
frumvarpa eftir því sem tími og aðstæður leyfa. Við mat á því hvort frumvörp eru þýðingarmikil
mætti líta til þess hvort:

•
•
•
•

um nýja stefnumörkun er að ræða, sem horfir til breytinga á viðkomandi málefnasviði
nýjar skyldur eru lagðar á einstaklinga, atvinnulíf, sveitarfélög o.s.frv.
réttindi framangreindra aðila eru aukin eða þau skert
fyrirhugaðar breytingar snerta marga

* Áherslur eru undirritaðs

Markmið með frumkvæði atvinnulífs
1. Styðja við uppbyggilegt (og þegar
boðað) samráð stjórnvalda og
atvinnulífs um vandaða löggjöf í
skattamálum
2. Læra af reynslu haustsins 2009 við
afgreiðslu fjárlaga 2010
–

Óvenjulegar aðstæður

3. Skýra forgangsröðun atvinnulífs í
umbótum á skattkerfinu
4. Koma í veg fyrir mistök við lagasetningu
sem hefðu neikvæð áhrif á atvinnulíf og
efnahagsuppbyggingu
5. Innlegg í vinnu starfshóps og
samráðsnefndar fjármálaráðherra um
breytingar á skattkerfinu (apríl 2010)

Tillögur atvinnulífs

Niðurstaða

Tillögur atvinnulífsins

1. Verklag við breytingar á skattalöggjöf (samráð)
2. Tekjuskattur lögaðila lækkaður í 15%

3. Fjármagnstekjuskattur óbreyttur og frádráttur v/ vaxtagjalda
4. Auðlegðarskattur lagður af
5. Atvinnutryggingargjald lækkað sbr. minna atvinnuleysi
6. Skattlagning í fámennum hlutafélögum (ehf)
7. Breyttar frádráttarreglur vegna arðs og söluhagnaðar
8. Tekjuskattur erlendra aðila með takmarkaða skattskyldu
9. Afskriftir af skuldum fyrirtækja - reglur um tekjufærslu

Já

10. Vaxtagjöld af skuldum sem færast yfir við samruna félaga
11. Ívilnanir vegna nýsköpunarfyrirtækja

Já – að hluta

12. Afdráttarskattur á vaxtagreiðslur til erlendra aðila
13. Gengishagnaður á innlánsreikningum í erlendri mynt

Já

14. Verðbréfafyrirtæki verði undanþegin stgr. Fjármagnstekjuskatts
15. Skattlagning afleiðusamninga
16. Skattaafsláttur vegna tímabundinnar vinnu erlendis
17. Vörugjöld - breytingar eða afnám
18. Skattlagning eingreiðslna við útgreiðslu sjúkdómatrygginga
19. Afdráttarskattur af söluhagnaði hlutabréfa

20. Bindandi álit RSK og úrskurðir yfirskattanefndar
21. Fleiri og betri tvísköttunarsamninga

Já – að hluta

Fleira til bóta
• Tímabundnar breytingar á greiðslufyrirkomulagi VSK og
aðflutningsgjalda vegna uppgjörstímabila nóv og desember
– Reyndist afar vel á seinni hluta árs 2009 og fyrri hluta árs 2010
– Áframhald 2011?

• Beina brautin:
– Hið opinbera kemur að skuldaafskrift til jafns við aðrar kröfuhafa
– Rýmra uppgjör á gjaldföllnum opinberum skuldum (frá því fyrir 1.
janúar 2010)

• Allir vinna: Endurgreiðsla á VSK vegna byggingarframkvæmda
til að styðja við byggingarstarfsemi

Tillögur atvinnulífs

Niðurstaða

Tillögur atvinnulífsins

1. Verklag við breytingar á skattalöggjöf (samráð)
2. Tekjuskattur lögaðila lækkaður í 15%

Nei - hækkaður í 20%

3. Fjármagnstekjuskattur óbreyttur og frádráttur v/ vaxtagjalda

Nei - hækkaður í 20%

4. Auðlegðarskattur lagður af

Nei – hækkaður og fríeignamörk lækkuð

5. Atvinnutryggingargjald lækkað sbr. minna atvinnuleysi

Nei

6. Skattlagning í fámennum hlutafélögum (ehf)

Nei

7. Breyttar frádráttarreglur vegna arðs og söluhagnaðar

Nei

8. Tekjuskattur erlendra aðila með takmarkaða skattskyldu

Nei

9. Afskriftir af skuldum fyrirtækja - reglur um tekjufærslu

Já

10. Vaxtagjöld af skuldum sem færast yfir við samruna félaga

Nei

11. Ívilnanir vegna nýsköpunarfyrirtækja

Já – að hluta

12. Afdráttarskattur á vaxtagreiðslur til erlendra aðila

Nei

13. Gengishagnaður á innlánsreikningum í erlendri mynt

Já

14. Verðbréfafyrirtæki verði undanþegin stgr. Fjármagnstekjuskatts

Nei

15. Skattlagning afleiðusamninga

Nei

16. Skattaafsláttur vegna tímabundinnar vinnu erlendis

Nei

17. Vörugjöld - breytingar eða afnám
18. Skattlagning eingreiðslna við útgreiðslu sjúkdómatrygginga
19. Afdráttarskattur af söluhagnaði hlutabréfa

Nei – hækkuð á áfengi og tóbak
Já – að hluta
Nei

20. Bindandi álit RSK og úrskurðir yfirskattanefndar

?

21. Fleiri og betri tvísköttunarsamninga

?

Matseðill starfshóps í september 2011
... niðurstaða í janúar 2011
Aðgerðir 2011

Niðurstaða í janúar 2011

Fjármagnstekjuskattur hækki úr 18%

Já

Tekjuskattur lögaðila hækki úr 18%

Já

Hækkun auðlegðarskatts úr 1,25%

Já

Hækkun erfðarfjárskatts úr 5%

Já

Hækkun tóbaks- og áfengisgjalds

Já

Hækkun á umhverfissköttum

Já

100% skattaafsláttur í Fríhöfn lækkaður

Já

Bankaskattur lagður á

Já

Aðgerðir 2012-2014
Endurskoðun á virðisaukaskatti
Endurskoðun á tekjuskatti einstaklinga
Endurskoðun á tekjuskatti rekstraraðila
Aðrar hugsanlega aðgerðir
Fyrirframskattlagning lífeyris, útgreiðsla
séreignasparnaðar

Endurskoðun á barn- og vaxtabótum.

Já

It’s déjà vu all over again.
Yogi Berra

Tillögur atvinnulífs

Niðurstaða

Tillögur atvinnulífsins

1. Verklag við breytingar á skattalöggjöf (samráð)

Nei

2. Tekjuskattur lögaðila lækkaður í 15%

Nei - hækkaður í 20%

3. Fjármagnstekjuskattur óbreyttur og frádráttur v/ vaxtagjalda

Nei - hækkaður í 20%

4. Auðlegðarskattur lagður af

Nei – hækkaður og fríeignamörk lækkuð

5. Atvinnutryggingargjald lækkað sbr. minna atvinnuleysi

Nei

6. Skattlagning í fámennum hlutafélögum (ehf)

Nei

7. Breyttar frádráttarreglur vegna arðs og söluhagnaðar

Nei

8. Tekjuskattur erlendra aðila með takmarkaða skattskyldu

Nei

9. Afskriftir af skuldum fyrirtækja - reglur um tekjufærslu

Já

10. Vaxtagjöld af skuldum sem færast yfir við samruna félaga

Nei

11. Ívilnanir vegna nýsköpunarfyrirtækja

Já – að hluta

12. Afdráttarskattur á vaxtagreiðslur til erlendra aðila

Nei

13. Gengishagnaður á innlánsreikningum í erlendri mynt

Já

14. Verðbréfafyrirtæki verði undanþegin stgr. Fjármagnstekjuskatts

Nei

15. Skattlagning afleiðusamninga

Nei

16. Skattaafsláttur vegna tímabundinnar vinnu erlendis

Nei

17. Vörugjöld - breytingar eða afnám
18. Skattlagning eingreiðslna við útgreiðslu sjúkdómatrygginga
19. Afdráttarskattur af söluhagnaði hlutabréfa

Nei – hækkuð á áfengi og tóbak
Já – að hluta
Nei

20. Bindandi álit RSK og úrskurðir yfirskattanefndar

?

21. Fleiri og betri tvísköttunarsamninga

?

Samráð um skattabreytingar
Fylgir hugur máli?

• Samráðsferli síðustu tveggja ára ekki sérlega uppörvandi
• Stjórnvöld gætu nýtt þekkingu atvinnulífs á skattamálum betur
• Það gæti verið hagkvæmt ... fyrir alla

Skattkerfi stýra hegðun
...og fólk bregst skynsamlega við
• Breytingar sem nú liggja fyrir hafa
veruleg áhrif á hegðun og
vinnubrögð fólk og fyrirtækja
– Fjölmörg dæmi eru til vitnis um það
– Fyrirframgreiddur arfur
• Orðnar og fyrirhugaðar
skattabreytingar hafa veruleg áhrif

Almennt um kerfi sem stýra hegðun
• Kerfi af margvíslegum toga
– Akstur, frammistaða á vinnustöðum, hegðun fólks og fyrirtækja í hagkerfum

• Kerfi geta haft veruleg áhrif á það sem fólk gerir og fólk hegðar sér
næstum alltaf skynsamlega ...
– ... en það sem er „skynsamlegt“ fer oftar en ekki eftir hagsmunum sem standa
einstaklingum nær frekar en fjær...
– ... og þarf ekki að vera í samræmi við ætlun þess sem hannaði kerfið

• Illa hönnuð kerfi hvetja til vinnubragða sem er á skjön við hagsmuni
heildarinnar
• Vel hönnuð kerfi hygla vinnubrögðum sem eru í samræmi við hagsmuni
heildarinnar

If you pit a good performer against a bad system, the system will win almost every time.
Geary Rummler & Allan Brace

Hvað viljum við að fólk og fyrirtæki geri?
Markmiðin
Að fólk leggi sig fram í vinnunni ...
... sýni framtakssemi og sjálfsbjargarviðleitni...
... skapi verðmæti og stofni gjarnan til atvinnurekstrar ef horfur eru góðar ...
...og taki til þess hóflega áhættu og skapi öðrum um leið störf.
Að fólk og fyrirtæki hafi neyslu og tekjur „ofanjarðar“ ...
... haldi neyslu á vöru og þjónustu áfram...
... fjárfesti í húsnæði og atvinnutækjum ...

...og velji að búa á Íslandi.
Að fyrirtæki skapi hagnað og haldi fólki í vinnu...
... bæti við störfum og ráði nýtt fólk í vinnu...

... velji Ísland áfram fyrir uppbyggingu starfsemi ...
...og sem skattalega lögsögu.

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru „skynsamleg“

• Reglur um arðgreiðslur draga úr hvata til sjálfstæðrar atvinnustarfsemi
Heimild: Íslandsbanki

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru „skynsamleg“

• Afdráttarskattar á vaxtagreiðslur auka fjármagnskostnað og hafa leitt til
slita á nokkrum fyrirtækjum í fyrra

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru „skynsamleg“
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• Auknar skattaálögur draga úr
neyslu ...

Heimild: Íslandsbanki

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru „skynsamleg“

• ... og búa til aðstæður fyrir
neðanjarðarhagkerfi sem er lítt
hugnanlegt

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru „skynsamleg“

• Samspil bótakerfis og hárrar skattlagningar festa svarta vinnu í
sessi ...

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru „skynsamleg“

• Tvískattlagning á arðgreiðslum kemur í veg fyrir að fjármagn
komi til lands úr dótturfélögum íslenskra fyrirrtækja..

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru „skynsamleg“

Úr umræðu þingnefndar um auðlegðarskatt...

„Ég vorkenni ekki þeim sem á 400 milljónir og þarf að borga 12
þúsund krónur af hverri milljón umfram 100 milljónir.“
Ónefndur þingmaður

Dreifing tekna og skattbyrði

• Ekki spurning um vorkunn heldur hagsmuni heildarinnar

„Leika landmunir
lýða sonum,
hveim er fúss er fara.
Römm er sú taug,
er rekka dregur
föðurtúna til.“
Óvíd (43 f. Kr.–18 e. Kr.)
Þýðing Sveinbjörn Egilsson

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru skynsamleg

• Allt ofangreint telst til skynsamlegra viðbragða einstaklinga og
fyrirtækja í þeim aðstæðum sem skattkerfið býr okkur nú
• Hvatarnir eru orðnir óheilbrigðir uppbyggingu og endurreisn
efnahagskerfisins þegar skynsamleg viðbrögð einstaklinga og
fyrirtækja felast í því að þau gera minna af því sem samfélagið
þarfnast og meira af því sem er því óhagkvæmt
• Það verður ekki gengið lengra í þessa átt ... og helst að snúa
þróuninni við og hvötunum um leið...

Samræmi á milli hagsmuna einstaklinga og heildar
...einkennir vel hönnuð kerfi

Átakið Allir vinna hefur „...
heppnast alveg geysilega vel,
það hefur sannanlega aukið
umsvif mjög mikið á þessu
sviði og það er mat
skattayfirvalda að það hafi
fært upp á yfirborðið umsvif í
þessum geira sem er líka
mjög jákvætt, þannig að á
móti skattaívilnunum koma
kannski meiri tekjur sem
koma þá fram til skatts“
Steingrímur J. Sigfússon, 5. janúar,
2011

Skattkerfisbreytingar hafa áhrif
... og viðbrögð eru raunverulega skynsamleg ... fyrir einstaklinga,
atvinnugrein og efnahagslíf

Að lokum
• Það þarf nýja stefnu í skattamálum á Íslandi...
– Mögulega var svigrúm til skattahækkana til tekjuöflunar í byrjun árs
2009, en það er upp urið og gott betur
– Markmið ekki að hámarka skatthlutföll heldur skatttekjur á breiðum og
sterkum skattstofnun
– Tillögur atvinnulífs fela í sér leiðir til aukinna umsvifa og um leið
skatttekna ... þó skatthlutföll yrðu lægri ... og leiðréttingu á
tæknilegum ambögum sem tíðkast á fáum stöðum öðrum en hér
– Ný nálgun krefst sóknarhugsunar, frekar en varnar, og trú á
framtaksemi og dug fólksins sem hér býr og fyrirtækjanna sem hér
starfa

• ... sem hvetur til vinnu, framtakssemi, fjárfestinga og
verðmætasköpunar

