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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu - 
208. mál, þskj. 281.

Ríkisskattstjóri hefur þann 11. desember 2008 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er 
gefinn kostur á að veita umsögn um írumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu - 
208. mál, þskj. 281.

í frumvarpinu er að finna sérreglur um að landgrunnið og að starfsemi á því falli undir 
skattalögsögu íslenska ríkisins, skattskyldu aðila sem hafa tekjur af starfsemi þar og sérstök 
ákvæði um skattlagningu kolvetnisvinnslu. Skattlagning hagnaðar af nýtingu óafiturkræfra 
náttúruauðlinda er vandmeðfarin annars vegar sakir þess gífurlega kostnaðar, sem fellur til hjá 
leyfishafa og hins vegar þarf eigandi auðlindarinnar, þ.e. íslenska þjóðin að fá eðlilegan 
hagnað af þeim mikla arði, sem fellur til ef gjöfular kolvetnislindir finnast á íslenska 
landgrunninu. Fram kemur að sérstakur starfshópur sem m.a. var skipaður fulltrúum 
ríkisskattstjóra hafi samið fhimvarpið og að það sé í samræmi við stefnumörkun 
ríkisstjómarinnar um skattlagningu kolvetnisvinnslu.

I almennum athugasemdum við frumvarpið kemur fram að kolvetnisleit og -rannsóknir geti 
tekið 9-12 ár. Gera má því ráð fyrir að gera þurfi breytingar á einstökum ákvæðum eftir því 
sem reynsla nágrannaþjóða okkar gefur tilefni til enda er við samningu frumvarpsins höfð 
hliðsjón af erlendum lögum um sama efiii. Vera má að kanna þurfi frekar skatthlutfallið í 
ljósi breytilegs afraksturs af auðlindinni, þ.e. komi í ljós að hófleg arðsemi skili ekki nægum 
skatttekjum miðað við skatthlutfallið eins og það er nú. Þá leggur ríkisskattstjóri áherslu á að 
þeim breytingum, sem boðað er að þurfi að gera á öðrum lögum, verði fylgt eftir. Ennfremur 
má gera ráð fyrir að taka þurfi upp ákvæði tvísköttunarsamninga vegna þessarar 
lagasetningar. Ríkisskattstjóri telur að öðru leyti ekki ástæðu til að gera athugasemdir við 
efni frumvarpsins.
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