1. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018
(tekjufrumvarp, safnlög). Frumvarpið felur í sér breytingar sem nauðsynlegar eru
vegna samþykktar fjárlaga. Frumvarpið verður samið að höfðu samráði við önnur
ráðuneyti. (Desember)

2. Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna frekari aðgerða gegn
skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og -rannsóknir, aukin
upplýsingaöflun, samráð o.fl.). Frumvarpið felur í sér breytingar á ýmsum lögum sem
eru byggðar á tillögum þriggja starfshópa sem skilað hafa skýrslum til fjármála- og
efnahagsráðherra. Í fyrsta lagi er um að ræða skýrslu um umfang skattundanskota og
tillögur til aðgerða, í öðru lagi skýrslu um milliverðlagningu og faktúrufölsun og í þriðja
lagi skýrslu um skattskyldu af erlendri ferðaþjónustustarfsemi á Íslandi. (Febrúar)

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (cfc-ákvæði,
samsköttun, skattívilnanir vegna hlutabréfakaupa, kaupréttur hlutabréfa, fækkun
gjalddaga o.fl.). Frumvarpið felur í sér ýmsar nauðsynlegar breytingar á lögum um
tekjuskatt, m.a. vegna skattlagningar eignarhalds á lágskattasvæðum, athugasemda frá
Eftirlitsstofnun EFTA, auk minni háttar breytinga á ákvæðum um hlutabréfaafslátt.
Fækkun á gjalddögum opinberra gjalda hjá einstaklingum og mögulega fyrirtækjum
verða einnig hluti af frumvarpinu og kærufrestur á úrskurðum ríkisskattstjóra vegna
beiðni skattaðila um breytingu á ákvörðun um skattstofn eða skattálagningu. (Febrúar)

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr.
45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu
skatts á fjármagnstekjur, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt
(skuldajöfnun). Frumvarpið felur í sér breytingar á skattalöggjöf í kjölfar dóms
Hæstaréttar nr. 329/2016. Dómurinn fól í sér riftun skuldajöfnunar inneignar þrotabús í
virðisaukaskatti upp í skuld opinberra gjalda þess. Með frumvarpinu er lagt til að
skuldajöfnun skuli fara fram vegna inneigna á tímabilum fyrir uppkvaðningu úrskurðar
um gjaldþrotaskipti þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 100. gr. laga nr. 21/1991, um
gjaldþrotaskipti. Jafnframt verður skerpt á reglum um útleigu vinnuafls. (Febrúar)

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt
(raunverulegur eigandi, almenn regla gegn misnotkun o.fl.). Frumvarpið felur í sér
breytingar í samræmi við BEPS-aðgerðaráætlun OECD. Tryggja þarf að gerð sé skýr
krafa um að raunverulegur eigandi að eignum og fjárhagslegum ávinningi liggi fyrir svo
að unnt verði að uppfylla kröfur samkvæmt upplýsingaskiptasamningum sem Ísland
hefur gert við önnur ríki. Þá er nauðsynlegt að fyrir hendi sé almenn misneytingarregla
en með henni munu skattyfirvöld hafa sterkari vopn í höndunum í baráttunni við
skattundanskot. Árið 2020 mun Ísland sæta úttekt af hálfu OECD vegna kröfu um
raunverulegan eiganda og munu þá árin þrjú á undan koma til skoðunar, þ.e. vegna reglu
um raunverulegan eiganda og almennrar reglu gegn misnotkun. (Mars)

6. Frumvarp til laga um gjaldtöku í formi grænna skatta og/eða skattaívilnana í takt
við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum (ýmsar breytingar). Frumvarpið mun m.a.
fela í sér ýmsar breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis á grundvelli tillagna
starfshóps sem falið var að endurskoða hana með umhverfissjónarmið að leiðarljósi.
Jafnframt verður álagning kolefnisgjalds endurskoðuð með breikkun gjaldstofns í huga.
(Mars)

7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (gildisdagsetningar, kaup og sala á vörum og þjónustu milli landa, byggingarstarfsemi
o.fl.). Frumvarpið felur í sér breytingar á gildisdagsetningum virðisaukaskatts og
breytingar tengdar kaupum og sölu á vöru og þjónustu milli landa í samræmi við
greinargerð og tillögur starfshópa þar um. Þá felur frumvarpið í sér breytingar vegna
virðisaukaskatts á byggingarstarfsemi. (Mars)

