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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um heimild til að staðfesta 
fjárfestingarsamning við Algalíf Iceland ehf. um smáþörungaverksmiðju á Reykjanesi - 
375. mál.

Ríkisskattstjóri vísar til tölvupósts sem barst þann 28. mars 2014 þar sem gefinn er kostur á 
að veita umsögn um ofangreint frumvarp.

Með frumvarpinu er lagt til að ríkisstjórn íslands verði veitt heimild til að staðfesta 
fjárfestingarsamning við Algalíf Iceland ehf. smáþörungaverksmiðju á Reykjanesi. í 4. gr. 
frumvarpsins er lagt til að lögfest verði all nokkur frávik frá íslenskum skattlagningarreglum 
sem gilda eiga um skattlagningu Algalífs Iceland ehf. Meðal annars er lagt til að 
tekjuskattshlutfall verði 18% og þá skal almennt tryggingagjald vera 50% lægra en almennt 
gildir. Úrræði þessi eru þó tímabundin og er það framför frá eldri samningum, þar sem 
ívilnanir standa áratugum saman, þrátt fyrir að lögum hafi verið breytt í aðra veru.

Af framangreindu tilefni vill ríkisskattstjóri benda á að ákvörðun um gerð 
fj árfestingarsamninga og lagasetningar af því tilefni markast af stefnu ríkisstjómar hverju 
sinni og tekur ríkisskattstjóri ekki afstöðu umfram það sem snýr að framkvæmd laganna.

Vert er í þessu sambandi að vekja athygli á því að öll frávik eins og þau sem frumvarpið 
mælir fyrir um hafa í för með sér að véltæk vinnsla og yfirferð á skattframtali viðkomandi 
skattaðila er ómöguleg. Þá mun félaginu ekki vera kleift að skila tryggingagjaldi af launum 
rafrænt. Yfirferð og álagning á viðkomandi skattaðila og aðra sem svipað háttar til um verður 
því að vinna handvirkt með tilheyrandi kostnaði. Ríkisskattstjóri telur þetta skjóta skökku við 
þegar áhersla er lögð á að samræmda yfirferð framtala og hagkvæmni í rekstri. A f 
frumvarpinu verður ekki ráðið að tekið sé tillit til þess aukakostnaðar sem til fellur og fer 
ríkisskattstjóri fram á að tekið verði sérstakt tillit til þessa kostnaðarauka.
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