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Minnisblað
Efni: Mál nr. 195 um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

í tengslum við ofangreint mál sem vísað hefur verið til efnahags- og viðskiptanefhdar óskaði 
ritarí nefiidarinnar eftir eftir svörum ráðuneytisins við eftirfarandi athugasemdum.

4. gr. — fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns
• Hver er tilgangur 4. gr.?

o 5 tölul. 1. mgr. 66. gr. TSL gerir ráð fyrir að breytingar á fjárhæðamiörkum séu 
birtar með auglýsingu í upphafi staðgreiðsluárs? 

o Auglýst viðmiðunarmörk í upplýsingatöflu ríkisskattstjóra vegna staðgreiðslu 
opinberra gjalda 2011 eru:

* 2.512.800 kr.
■ 5.653.800 kr.
- 8.166.600 kr.

o Árið áður voru umrædd fjárhæðarmörk eins og fram kemur í 1-4, tölul. 1. mgr. 
66. gr. TSL:

■ 2.400.000 kr.
■ 5.400.000 kr.
■ 7.800.000 kr.

o í stað þess að breyta umræddum §árhæðarmörkum eins og 4. gr. frumvarpsins 
gerir ráð fyrir mætti orða b~lið 10. gr. á þessa leið: ,JÞráttfyrir 5. tölul 1. mgr. 
66. gr. skuíu jjárhœdarmörk tefguskattstofns skv. 1. 4. tölul. vera 3,5% hærri
í upphafi staðgreiðsluárs 2012 en þau voru á staðgreiðsluárinu 2011.44

Svar:
Tilgangur 4. gr. frumvarpsins er að hækka fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns um 3,5% í stað 
þess að hann taki breytingum í upphafi ársins 2012 í réttu hlutfalli við hækkun á launavísitölu 
frá upphafi til loka næstliðins tólf mánaða tímabiís, eins og kveðið er á um í b-lið 10. gr. 
frumvarpsins. Sú tillaga sem lögð er til hér að ofan er Önnur nálgun á þeirri breytingu og ætti 
að leiða til sömu niðurstöðu.

18. gr. -
• Hver eru tengsl þessarar frumvarpsgreinar við tekjuforsendur fj árlagafrumvaipsins? 

Svar:
í 17, gr. frumvarpsins er lögð til 5,1% hækkun á almennu og sérstöku kílómetragjaldi.í 
samræmi við forsendur fjárlagafrumvarpsins. Gildistakan er 1. janúar 2012. Samkvæmt lögum 
um olíugjald og kilómetragjald skal eigandi eða umráðamaður ökutækis á kílómetragjaldi 
mæta með ökutækið til álesturs á álestrartímabilum en þau eru frá 1—15. júní og 1.-15. 
desember. í þeim tilvikum þar sem ekki er mætt með ökutæki í álestur er akstur áætlaður. Eins 
og gefur að skilja er mætt með ökutæki í álestur á hinum ýmsu tímum og oft utan 
álestrartímabils og fá menn þá að auki sekt fyrir það. Til að fá fellda niður áætlun þarf að 
mæta með ökutækið í álestur og er þá í kjölfarið lagt á samkvæmt álestri auk þess sem menn 
fá sekt. Hingað til hefur sú regla sem kemur fram í 18. gr. frumvarpsins ætíð verið 
framkvæmd af ríkisskattstjóra og hefur hún komið fram í orðsendingum um kílómetragjald.



Þá er akstrinum deilt jafiit yfir tímabilið sem um ræðir og eldra og nýrra gjald lagt á 1 
samræmi við það, sbr. 18. gr. frumvarpsins. Að höfðu samráði við ríkisskattstjóra þótti rétt að 
kveðið yrði á um þetta í lögunum sjálfum.

8,9. og a-liður 10. gr. -  auölegðarskattur
• í frumvarpinu er lagt til að heimild til töku tímabundins auðlegðarskatts verði 

framlengd auk þess sem lagt er til nýtt skattþrep með hærra skatthlutfalli. Hvemig 
horfir ákvæðið við út frá sjónarmiðum um bann við afturvirkni skattalaga?

Svar:
Eins og kemur fram í greinargerðinni er hér um þríþætta breytingu að ræða. I fyrsta lagi 
fíramlenging á auðlegðarskattinum til ársins 2015. í öðru lagi er bætt við nýju skattþrepi og í 
þriðja lagi er lagt til að horfið verði frá þeirri reglu sem sett var með bráðabirgðaálkvæði 
XLVI, sem ekki hefur enn komið til framkvæmda, þ.e. að telja fram til auðlegðarskattsstofns 
á árinu 2012 hlutdeild í skattalegu bókfærðu eigin fé félags eins og það er talið fram í 
skattframtali félagsins fyrir rekstrarárið 2010. Þetta er gert til að koma í veg fyrir afturvirkni. 
Lagt er til að í staðinn verði tekin upp eldri reglan þar sem fara skal fram endurreikningur ári 
síðar. Ríkisskattstjóri hefur þegar lagt á miðað við þennan endurreikning og gekk það 
hnökralaust fyrir sig.

Bráðabirgðaákvæði sem kveða á um álagningu á árinu 2012 vegna tekna 2011 verða að Öðlast 
gildi á árinu 2011 (nú þegar) svo ekki verði um afturvirkni að ræða. Tekju- og eignastaða 
liggur fyrir í lok ársins 2011 og því er þetta gert á þennan hátt eins og ætíð áður. I 
bráðabirgðaákvæðinu sjálfu er síðan kveðið á um hvenær það kemur til framkvæmda.

16. gr.
• í athugasemdum við 14. -  16. gr. frumvarpsins er vísað til þess að ástæða sé til þess að 

undanþiggja seinolíu sem notuð er á loftför olíugjaldi. Samkvæmt frumvarpstextanum 
tekur undanþágan til olíu, ekki aðeins steinolíu. Hvers vegna er það?

Svar:
Samkvæmt lögum um olíugjald og kílómetragjald rennur olíugjald til vegagerðar. Eins og 
fram kemur í greinargerðinni hefur gas og díselolía ekki verið notað á loftför og spumingin 
um gjaldskyldu loftfara því ekki komið upp áður. Steinolía er notuð sem flugvélaeldsneyti og 
verður undanþegin skv. frumvarpinu ásamt annarri olíu. Eins og áður segir nota loftför ekki 
gas og díselolíu og hefijr spumingin um gjaldskyldu því ekki komið upp áður og loftför þar af 
leiðandi ekki talin upp í 10. gr. laga nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald. Ef loftför 
myndu nota gas og díselolíu yrði ekki um gjaldskyldu að ræða þar sem olíugjaldinu er ætlað 
að renna til vegagerðar. Því eru í ákvæðinu tekin af öll tvímæli og lagt til að olía sem seld er á 
loftför verði undanþegin gjaldskyldu.

27. gr.
• Felur ákvæðið í sér brot íslenska ríkisins á sérstöku samkomulagi þess við 

þjóðkirkjuna eða hefur samkomulaginu verið breytt til samræmis við ákvæðið?

Svar:
Sú breyting sem lögð er til með 27. gr. frumvarpsins er gerð með fullu samráði við 
innanríkisráðuneytið. Um er að ræða niðurstöðu úr fjárlagavinnu innanríkisráðuneytisins og 
fj ámiálaráðuneytisins og væri breytingin ekki lögð til ef um brot á samkomulagi væri að ræða.



30. gr. -  gildistaka
• f 1. mgr. 23. gr. laga nr. 88/2003 segir að ákvæði laga um tryggingagjald eigi við um 

gjaldstofn, gjaldskyldu, greiðslutímabil, álagningu og innheimtu ábyrgðargjalds. 
Samkvæmt frumvarpinu á 3. gr. (tímabundin hækkun ábyrgðargjalds) að öðlast þegar 
gildi en ekki 1. janúar 2012 eins og 1. og 2. gr. (lækkun tryggingagjalds) sem koma 
munu til framkvæmda við staðgreiðslu opinberra gjalda 2012 og álagningu 2013. 
Hvað skýrir þessa mismunandi nálgun?

Svar:
3. gr. er bráðabirgðaákvæði sem Öðlast þegar gildi og í ákvæðinu sjálfu er síðan kveðið á um 
hvenær það kemur til framkvæmda. 1. og 2. gr. eru ekki bráðabirgðaákvæði

• 4. gr. og b-liður 10. gr. frumvarpsins eru tengd ákvæði eins og að framan segir en 
hvers vegna ero þau ekki með sama gildistökudag?

Svar:
b-liður 10. gr. er bráðabirgðaákvæði sem öðlast þegar gildi og í ákvæðinu sjálfu er síðan 
kveðið á um hvenær það kemur til íramkvæmda. 4. gr. er ekki bráðabirgðaákvæði

• í 20 -  22. gr. frumvarpsins er lagt til að gjöld á áfengi og tóbak sem og bifreiðagjald 
hækki í samræmi við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins eða um 5,1%. 
Samkvæmt frumvarpinu eiga þessi ákvæði að öðlast þegar gildi en ekki í upphafí 
næsta árs. Hvemig stendur á því?

Svar:
í 20.-22. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á áfengis- og tóbaksgjaldi (ekki bifreiðagjaldi). í 
ljósi reynslunnar hafa hækkanir á áfengis- og tóbaksgjaldi ætíð öðlast gildi nú þegar.

• í frumvarpinu er gerður greinarmunur á gildistöku 24. gr. (gjald í Framkvæmdasjóð 
aldraðra) og 25. gr. frumvarpsins (sérstakt útvarpsgjald). Eiga umræddar hækkanir i 
báðum tilvikum að koma til framkvæmda við álagningu 2012 vegna tekna árs 2011? 
Er það heimilt með tilliti til ákvæða stjómarskrár og sjónarmiða um bann við 
afturvirkni skattalaga? Ef ekki, í hverju felast þau mistök sem vísað til í 
athugasemdum við 24. gr. frumvarpsins?

Svar:
Við nánari skoðun þykir rétt að sama gildistökuákvæði eigi við um 25. gr. eins og um 24. gr. 
Um er að ræða hækkanir á gjaldi í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjaldi. Þar sem 
ákvæði 24. gr. öðlast þegar gildi er ekki um afturvirkni að ræða því það öðlast gildi fyrir 
áramót áður en tekju- og eignastaða liggur fyrir um áramót. í báðum tilfellum er um að ræða 
álagningu 2012 vegna tekna 2011. Þau mistök sem vísað er til í greinargerðinni felast ekki í 
afturvirkni. Þau felast í því að á árinu 2010 var gjald í Framkvæmdasjóð hækkað og var þá 
gildistakan „öðlast gildi 1. janúar 2011 og koma til framkvœmda við álagningu 2012 og á 
staðgreiðsluárinu 2011 eftir því sem við á “. Hækkunin á gjaldinu öðlaðist þá gildi en kom 
aldrei til framkvæmda við álagningu 2011 því þar stóð „2012“ vegna mistaka. Hér er því 
verið að gera grein fyrir því að núna kemur hækkunin til framkvæmda sem átti að koma til 
framkvæmda 2011 auk þeirrar hækkunar frumvarpsins sem lögð er til í samræmi við 
verðlagsforsendur.



• Lagt til að 8., 9. og a.liður 10. gr. frumvarpsins (auðlegðarskattur) öðlist þegar gildi. 
Sjá athugasemd hér að framan.

Svar:
Sjá athugasemd firamar um þessar greinar frumvarpsins.


