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Frá: LEX -  Arnari Þór Stefánssyni hdl. og Guðmundi Thorlacius hdl.
Til: Iðnaðarráðuneytis.
Dags.: 8. júní2010.
Varðar: Tillögu til breytingar á 9. gr. frumvarps til laga um ívilnanir vegna 

nýfjárfestinga á íslandi.

Vísað er til þeirrar beiðni ráðuneytisins um að gefið yrði álit um það hvort nánar 
tilgreind breytingartiliaga að 9. gr. frumvarps til laga um ívilnanir vegna nýfjárfestinga 
á íslandi, sem nú er til meðferðar á Alþingi, samræmdist ákvæðum stjórnarskrár. 
Verður að ætla að þar sé sjónum beint að ákvæðum 40. og 77. gr. stjórnarskrár, eins 
og síðarnefnda ákvæðinu var breytt með lögum nr. 97/1995, en þessi ákvæði mæla 
fyrir um hvernig skattamálum hér á landi skuli skipað.

Fyrir Alþingi liggur, eins og áður segir, frumvarp til laga um ívilnanir vegna 
nýfjárfestinga á íslandi. Markmið frumvarpsins, sbr. 1. gr. þess, er að efla 
nýfjárfestingu í atvinnurekstri og samkeppnishæfni íslands „með því að tilgreina 
hvaða ívilnanir heimilt er að veita vegna nýfjárfestinga hér á landi og hvernig þeim 
skuli beitt", eins og segir í 1. gr. frumvarpsins. í 4. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um 
að umsókn um ívilnun vegna nýfjárfestingar á íslandi skuli senda iðnaðarráðuneyti og 
fer sérstök þriggja manna nefnd yfir umsóknir og gerir tillögur til iðnaðarráðherra um 
afgreiðslu, sbr. 17. gr. frumvarpsins. Nefndin skal samkvæmt því ákvæði kalla eftir 
gögnum sem nauðsynleg eru, hafa samráð við sveitarfélög í tengslum við aðkomu 
þeirra að fyrirhuguðum 1]árfestingarverkefnum oĝ  hefur heimild til að afla álits 
sérfróðra aðila um þá þætti sem að umsókn snúa. í 5. gr. frumvarpsins er svo mælt 
fyrir um hver séu skilyrði þess að veita megi ívilnun vegna nýfjárfestingar. Eru sum 
þeirra matskennd, sbr. t.d. b-, c-, f-liði ákvæðisins. Með 9. gr., eins og ætlunin er að 
breyta henni með þeirri breytingartillögu sem nú liggur fyrir, er mælt fyrir um að félag 
sem stofnað sé um nýfjárfestingu og uppfyllir öll skilyrði frumvarpsins fyrir veitingu 
ívilnunar skuli njóta þeirra skattalegu ívilnana sem kveðið er á um í greininni. Er svo 
nánar mælt fyrir um hinar skattalegu ívilnanir sem um ræðir í 1.-.8. tölul. ákvæðisins, 
þær skýrt afmarkaðar og eru ekki matskenndar. Um aðrar ívilnanir getur einnig verið 
að ræða fyrir slíka aðila, t.d. formi beins fjárstuðnings, sbr. 8. gr. frumvarpsins, ívilnun 
í tengslum við land eða lóð undir nýíjárfestingu, sbr. 10.gr. o.s.frv.

Eins og áður segir er ætlunin hér að skoða hvort framangreind fyrirhuguð lagasetning 
standist ákvæði 40. og 77. gr. stjórnarskrár. í 40. gr. segir m.a.:

„Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum. “

Þá segir í 1. mgr. 77. gr., eins og henni var breytt með 15. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 
97/1995:

„Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun
um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.“

í greinargerð með frumvarpi því er varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 sagði 
m.a. svo um þetta ákvæði:
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„Annars vegar er lagt til með slðari málslið 1. mgr. að beinlínis verði tekið 
fram að ekki megi fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort skattur verði lagður á, 
honum verði breytt eða hann verði afnuminn. Efnislega er þessi regla nokkuð 
skyld þeirri sem kemur fram í upphafsmálslið 40. gr. stjórnarskrárinnar þar 
sem er mælt fyrir um að engan skatt megi á leggja, breyta né af taka nema 
með lögum. Dómstólar hafa orðið að leysa úr því í allnokkrum málum, hvort 
eða hvernig þau fyrirmæli útiloki eða takmarki heimildir löggjafans til að 
framselja með lögum ákvörðunarvald um þessi atriði til stjórnvalda. Með 
orðalaginu i þessu ákvæði frumvarpsins er leitast við að taka af skarið með 
miklu ákveðnari hætti en er gert i 40. gr. stjórnarskrárinnar um að löQctiafinn 
megi ekki framselia til framkvæmdarvaldsins ákvörðunarrétt um fvrrnefnd 
atriði, heldur verði að taka afstöðu til beirra í settum lögum. “

Fyrir liggur að í 9. gr. frumvarps til þeirra laga sem hér eru til skoðunar, eins og það 
ákvæði er úr garði gert með breytingartillögu þeirri sem nú liggur fyrir, er skýrlega 
mælt fyrir um hvaða skattalegu ívilnana þeir aðilar sem fullnægja skilyrðum ívilnunar 
samkvæmt 5. gr. frumvarpsins, skulu nióta. og eru þær skattalegu ívilnanir tæmandi 
taldar í ákvæðinu af löggjafanum og ekki matskenndar. Ákvæðið veitir þannig 
stjórnvöldum engar heimildir til að hrófla við þeim skattalegu ívilnunum sem þar um 
ræðir, hvorki almennt né í hverju og einu tilviki. Stjórnvöldum er þannig með þessu 
ákvæði ekki falin „ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema 
hann“ í skilningi 77. gr. stjórnarskrár, heldur hefur löggjafinn kyriflega mælt fyrir um 
þessi atriði.

Það mat sem stjórnvöldum er hins vegar eftirlátið í 5. gr. frumvarpsins er hvort aðili 
fullnægir yfir höfuð skilyrðum til að njóta ívilnana samkvæmt frumvarpinu, en slíkrar 
ívilnanir eru nokkrar, eins og áður segir, þ.á m. skattalegar ívilnanir samkvæmt 9. gr., 
en einnig aðrar ívilnanir, t.d. formi beins fjárstuðnings, sbr. 8. gr. frumvarpsins, ívilnun 
í tengslum við land eða lóð undir nýfjárfestingu, sbr. 10. gr. o.s.frv. Það er því þannig 
að ein afleiðing, af mörgum, af því að að aðili fullnægir skilyrðum 5. gr. er sú að hann 
skuli njóta skattívilnana samkvæmt 9. gr. sem eru tæmandi taldar og kyrfilega 
tilgreindar þar hverjar eru. Ekki fæst séð að með þessu fyrirkomulagi reyni á ákvæði 
77. gr. stjórnarskrár, eða þanþol þess ákvæðis.

Til viðbótar framangreindu er rétt að hafa í huga að nokkur dæmi eru í lögum sem 
ganga mun nær 77. gr. stjórnarskrár en framangreind ákvæði en enginn ágreiningur 
virðist hafa verið um að slík ákvæði standist ákvæði 77. gr. stjórnarskrár. Þannig skal 
hér í dæmaskyni nefnt ákvæði 3. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga, 
eins og því ákvæði var breytt með lögum nr. 140/2005. Þar er mælt fyrir um að 
fasteignaskatt skuli árlega leggja á fasteignir er stofn þess skatts er fasteignamat 
þeirra, sem er matskenndur skattstofn og ákveðinn um hverja og eina fasteign af 
Fasteignaskrá íslands samkvæmt lögum nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna. 
Ennfremur er sveitarfélögum falið mat og svigrúm til að leggja skattinn á innan 
tilgreinds hámarks, og ennfremur að fella hann niður hjá nánar tilgreindum hópum, 
þ.e. elli- og örorkulífeyrisþegum samkvæmt reglum sem sveitarfélögin setja. Ljóst er 
að þetta fyrirkomulag laga nr. 4/1995, sbr. lög nr. 140/2005, stappar miklu mun nærri 
77. gr. stjórnarskrár en ákvæði þau sem eru til skoðunar í minnisblaði þessu og eru í 
frumvarp til laga um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á íslandi.

Sömu sögu er að segja af ákvæði sem lengi hefur verið í lögum, sbr. nú í 65. gr. laga 
nr. 90/2003 um tekjuskatt, þar sem er að finna heimild til ríkisskattstjóra til að taka til 
greina umsókn manns um lækkun tekjuskattsstofns þegar nánar tilgreindum (sumum 
matskenndum) skilyrðum erfullnægt.
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í þessu sambandi má einnig nefna, líkt og gert í athugasemdum við 
breytingartillöguna í frumvarpinu, tilvísanir þær sem þar eru gerðar til laga nr. 
62/1997, 12/2003 og 51/2009 um heimild til samninga um álbræðslur á 
Grundartanga, Reyðarfirði og Helguvík, sem og 10. gr. laga nr. 152/2009 um 
stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.

Það er því fullt lagasamræmi og lagaieg fordæmi fyrir setningu frumvarps þess sem 
hér er til skoðunar og þeirra reglna sem það felur í sér, og ekki fæst séð að reglur 
sem talið myndi, á almennan mælikvarða, að stöppuðu miklu nær því að fara gegn 
77. gr. stjórnarskrár, sbr. þær sem að ofan eru raktar, hafi verið taldar valda 
vandkvæðum gagnvart stjórnarskrá.

Ekki fæst heldur séð að dómar Hæstaréttar, sem hér gætu komið til skoðunar, gefi 
ástæðu til að ætla að ákvæði það sem hér er til athugunar brjóti gegn 77. gr. 
stjórnarskrár. í því efni ber sérstaklega að benda á dóm Hæstaréttar í 
hæstaréttarmáli nr. 64/1999 sem er að finna í dómasafni Hæstaréttar 1999, á 
blaðsíðu 3780. í því máli var m.a. deilt um heimild landbúnaðarráðherra til að ákveða 
endurgreiðslu tiltekins gjalds eða fella það niður við útflutning afurða eða þegar 
útflutningsbætur hrykkju ekki lengur til. Hæstiréttur taldi að landbúnaðarráðherra yrði 
ekki talinn hafa haft heimild til að fella niður þetta gjald af útflutningi án samþykkis 
Alþingis eftir að 77. gr. stjórnarskrárinnar var breytt með 15. gr. stjórnskipunarlaga nr. 
97/1995. Fræðimenn hafa talið að með þessum dómi hafi réttarstaðan orðið skýrari 
hvað varðar heimildir löggjafans til að framselja skattlagningarvald til 
framkvæmdarvaldsins, þar sem berum orðum er tekið fyrir að stjórnvöldum verði falin 
ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.

Aðstaðan í framangreindu máli er hins vegar önnur en er uppi í því tilviki sem til 
skoðunar er í þessu minnisblaði, þar sem í okkar tilviki hafa stjórnvöld ekki heimild til 
að taka matskennda ákvörðun um skattaleg atriði, þ.e. t.d. um hvort fella skuli niður 
tiltekinn skatt, öndvert við aðstöðuna í dóminum þar sem ráðherra hafði heimild til að 
fella niður tiltekið gjald við nánar tilgreindar aðstæður. í okkar tilviki er aðstaðan miklu 
fremur sú að í frumvarpsgreininni, þ.e. 9. gr., er skýrlega mælt fyrir um hvaða 
skattalegu ívilnana þeir aðilar sem fullnægja yfirleitt skilyrðum ívilnana samkvæmt 5. 
gr. frumvarpsins skulu njóta, en skattalegar ívilnanir eru aðeins ein af fleirum slíkum 
ívilnunum samkvæmt frumvarpinu.

Með vísan til framanritaðs er það mat okkar að ekki fáist séð að ákvæði 9. gr. í 
breytingartillögu við frumvarp til laga um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á íslandi, sem 
okkur var falið að skoða, né önnur ákvæði frumvarpsins, séu þau skoðuð í samhengi 
við nefnt ákvæði, brjóti gegn ákvæðum 40. eða 77. gr. stjórnarskrárinnar.

Undirritaðir veita allar nánari upplýsingar um efnisatriði minnisblaðs þessa.

aþs/gt
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