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Málefni: Frumvarp til laga um frávik frá lögum um skatta og gjöld
vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki 
Evrópusambandsins, 376. mál.

Með tölvupósti dags. 31. janúar s.l. óskaði Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
eftir umsögn Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) um ofangreint málefni. 
Samkvæmt samþykktum félagsins sendi stjórnin ofangreint erindi til Álitsnefndar 
og Skattanefndar FLE sem tóku málið til umfjöllunar.
Álitsnefndin vill koma eftirfarandi athugasemdum og ábendingum á framfæri:

3. og 4. gr.
Samkvæmt frumvarpinu fær ESB-verktaki aðflutningsgjöld felld niður við 
innflutning á vörum sem eru keyptar fyrir fjármagn skv. ESB-samningi og eru í 
beinum tengslum við verkið. Ef ESB-verktakinn kaupir vöruna hér á landi þá er 
eingöngu virðisauki endurgreiddur eða hann talinn til innskatts. Með þessu 
myndast ójöfnuður milli innfluttra vara og vara sem keyptar eru af íslenskum 
aðilum sem nemur aðflutningsgjöldum. Til þess að gera ESB-verktakann eins 
settan hvort sem hann flytur vöru inn sjálfur eða kaupir hana af íslenskum aðila þá 
þyrfti hann að eiga rétt á að fá toll, vörugjöld og önnur gjöld eftir atvikum 
endurgreidd við kaup hér landi.

Hugtökin um að innflutningur sé í beinum tengslum við verk samkvæmt ESB- 
samningi og að kaupin varði eingöngu verk sem unnið er samkvæmt samningi 
eru fremur óskýr. Hugsanlega er erfitt að hafa þau nákvæmari, en þetta veldur 
væntanlega vafa í einhverjum tilvikum um það hvort greiða skuli skatt af 
þjónustunni eða ekki. Óskýr hugtök bjóða upp á misræmi í túlkun um það hvaða 
vörur falli þarna undir sem rétt væri að eyða með upptalningu eða í reglugerð.

Þá vekja ákvæðin upp spurningar um samkeppnisstöðu þeirra aðila sem veita 
sambærilega þjónustu og ESB-verktakar, þar sem ESB-verktakar selja sína 
þjónustu án virðisaukaskatts og fá niðurfellingu aðflutningagjalda og 
endurgreiðslu virðisauka á vörum eða þjónustu sem þeir geta nýtt sér við sölu á 
þjónustu til aðila sem ekki getur innskattað kaup þjónustu.



Samkvæmt almennum reglum þá ætti væntanlega að útskatta sölu á vörum þar 
sem innskattur hefur verið nýttur hjá þeim aðilum sem eru virðisaukaskattskyldir. 
Það er hins vegar ekki tekið á því í frumvarpinu. Til samanburðar má benda á að í 
blandaðri starfsemi þá telst sala rekstrarfjármuna að fullu til skattskyldrar veltu 
aðila þótt hann hafi aðeins fengið virðisaukaskatt vegna öflunar þeirra frádreginn 
sem innskatt að hluta.

ESB-verktakar sem ekki eru heimilisfastir eða hafa fasta starfsstöð hér á landi eru 
undanþegnir skattskyldu skv. I. kafla Tskl. og greiða hvorki tekjuskatt né útsvar af 
þeim tekjum sem samningurinn skapar. Að mati nefndarinnar er ekki skýrt hvort 
verið sé að kveða á um að ESB-verktakar myndi ekki fasta starfsstöð eða öðlist 
heimilisfesti hér á landi, eða hvort ákvæðið eigi eingöngu við um þá aðila sem 
dvelja hér skemur en 6 mánuði á hverju 12 mánaða tímabili. Ummæli í frumvarpi 
virðast þó benda til að ESB-verktakar myndi ekki fasta starfsstöð hér á landi. Það 
er ljóst að starfsemin mun vara hér oft lengur en í 6 mánuði, sbr. ummæli í 
frumvarpi um Twinning aðstoð. Þetta ákvæði gildir einnig án tillits til þess hvort 
aðilarnir greiði tekjuskatt í sínu heimalandi. Það getur því verið hvati að ráða 
fremur erlenda aðila en innlenda sem ESB-verktaka þar sem erlendi aðilinn þarf 
ekki að greiða tekjuskatt af sínum tekjum en innlendi aðilinn þarf að gera það.

Ekki verður séð af þessu frumvarpi að fylgt sé þeirri kröfu að IPA styrkir skuli 
renna óskiptir til verkefnisins, þ.e. undanþegnir öllum sköttum, þar sem 
innlendum aðilum er sinna verkefni af þessum toga er gert að greiða tolla og 
vörugjöld (af vörum sem þeir flytja ekki sjálfir inn) og tekjuskatt. Slíkt veikir 
samkeppnisstöðu innlendra aðila.

Virðingarfyllst,

5. gr.

Sigurður B. Arnþórsson 
Framkvæmdastjóri FLE


