
Á fundi hjá Atvinnuveganefnd þann 10. mars sl., þar sem til umfjöllunar var frumvarp til laga um 

heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning við við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í 
Reykjanesbæ, (420. mál, þskj. 628, 144. löggjafarþing), óskaði formaður nefndarinnar, Jón 
Gunnarsson, eftir því að ríkisskattstjóri myndi senda ritara nefndarinnar greinargerð um hvort og þá 

hvaða breytingar æskilegt væri að gera á fyrirliggjandi frumvarpi um ívilnanir til nýfjárfestinga á 
Íslandi, (11. mál, þskj. 11, 144. löggafarþing) þannig að lögin komi til með að skapa sem minnst 

vandamál í skattaframkvæmd. Óskað var eftir að mögulegar tillögur um breytingar á frumvarpinu 
og/eða lagabreytingum verði unnar í samráði við Fjármálaráðuneytið.

Sambærilegar ívilnanir tengdar sköttum og opinberum gjöldum er að finna í báðum frumvörpunum. Í 
þeim felast ýmis frávik frá almennum skattlagningarreglum. Helstu ívilnanir eru að tekjuskattshlutfall 

þessara félaga verður 15% í stað 20% eins og almennt gildir nú um hlutafélög og einkahlutafélög. Þá 
verður almennt tryggingagjald 50% lægra en kveðið er á um í lögum um tryggingagjald og nokkur 
frávik verða heimiluð varðandi fyrningu eigna. Þá eru ívilnanir veittar á ýmsum gjöldum sem ekki eru 

lögð á af ríkisskattstjóra, svo sem um niðurfelling á aðflutningsgjöldum af efnum til reksturs 
verksmiðjunnar, 50% lækkun fasteignaskatts o.fl.

Ríkisskattstjóri sendi inn umsagnir um ofangreind frumvörp, með bréfi dags. 20. október sl. vegna 
frumvarpsins um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi og með bréfi dags. 10. febrúar sl. vegna 

fjárfestingarsamnings við Thorsil ehf.

Helstu atriðin sem nefnd eru í umsögnum ríkisskattstjóra um ofangreind frumvörp eru að sérreglur 
sem gilda ættu um skattlagningu fárra einstakra lögaðila gangi gegn samræmi og hagkvæmni í 
skattaframkvæmd. Lögð hefur verið áhersla á að samræmis sé gætt í allri skattaframkvæmd. Mjög 

veigamikill þáttur þar er vélræn yfirferð framtala, þar sem innbyggðar hafa verið regluprófanir til að 
aðgreina öll frávik . Til að tryggja sambærilega vélræna yfirferð á framtöl félaga sem 
fjárfestingarsamningar hafa verið gerðir við þyrfti að smíða sérstakar reglur fyrir þau. Ljóst er að 

kostnaður af breytingum á hugbúnaði yrði verulegur en til lengri tíma litið myndi sá kostnaður leiða 
af sér mikinn sparnað. Í þessu sambandi má benda á að breyttar fyrningarreglur leiða til þess að 

eignaskráin, sem heldur utan um fyrnanlegar eignir, félli í regluprófun.

Þau atriði í frumvarpinu (11. mál, þskj. 11, 144. löggafarþing) sem snúa að álagningu ríkisskattstjóra 

eru að finna í 1., 2. og 4. tölulið 8. greinar.

Í fyrsta tölulið 8. gr. er kveðið á um að tekjuskattshlutfall viðkomandi félags skuli vera 15% í þann 
tíma sem ívilnanir eru veittar skv. 3. mgr. sömu lagagreinar. Lækki hið almenna tekjuskattshlutfall á 
tímabilinu niður fyrir framangreint hlutfall skal hið lægra tekjuskattshlutfall gilda um félagið. Ekki 

verður séð að þetta ákvæði valdi sérstökum vandkvæðum í framkvæmd. Æskilegt er þó að leggja í 
kostnað við forritun til að merkja þessi félög í grunnskránni með öðru skatthlutfalli en gildir um 

viðkomandi félagaform, en í dag stýrist almennt skatthlutfall af félagaformi viðkomandi félags.

Í öðrum tölulið 8. gr. eru reglur sem heimila frávik frá almennum fyrningareglum laga nr. 90/2003 um 

tekjuskatt (tsl.). Um tvenns konar frávik er að ræða.



Annars vegar það að félag getur valið að fyrna nýjar eignir þegar þær eru teknar í notkun í hlutfalli við 

notkun á árinu í stað fullrar árlegrar fyrningar skv. 34. gr. tsl. Í bókstafslið i 5. gr. segir: að um 
nýfjárfestingu sé að ræða og að tæki og búnaður sem kemur til vegna hennar sé nýr eða nýlegur og 
uppfylli skilyrði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. Eigi hin afbrigðilega fyrning á kaupári auk 

heldur að byggja á þeim eiginleikum eigna sem þar er lýst víkja umræddar kröfur að öllu leyti frá þeim 
almennu reglum sem gilda um fyrningu atvinnurekstrareigna. Þá verður að telja fremur ómarkvisst að 

tiltekið sé að valkvætt sé „ að fyrna þær í hlutfalli við notkun á árinu" . Hér hefði almennt verið 
heppilegra að miða við notkunartíma á árinu, þ.e. samfellda talningu mánaða frá því að tæki er tekið í 

notkun.

Hins vegar er ákvæði um að heimilað verði að fyrnt verði niður fyrir það niðurlagsverð, sem almennt 

gildir, þ.e. ætíð skal standa eftir af stofnverði fyrnanlegra eigna 10% skv. 1. og 2. tölul. 33. gr. tsl. af 
fyrningarstofni. Ákvæði 42. gr. tsl. gildi því ekki gagnvart þessum félögum og þeim heimilt að fyrna 
lausafé skv. 1. tl. 33. gr. tsl. og fasteignir skv. 2. tl. sömu lagagreinar að fullu. Bæði frávikin munu 

leiða til falls í regluprófun og kalla annað hvort á aukna vinnu við yfirferð framtala eða kostnað við 
forritun til að regluprófunin geti tekið tillit til þessara frávika. Fyrra atriðið virðist almennt fela í sér 
veigalitlar ívilnanir í samanburði við hvað það fellur illa að skattaframkvæmd. Ef talin er veruleg þörf á 

að veita strax ívilnun í fyrningum á kaupári eignar þá væri einfaldara að heimila aukafyrningu strax á 
kaupári, sem gæti t.d. verið allt að fjárhæð almennrar fyrningar. Þá verður ekki séð að það skapi nein 
vandamál í skattframkvæmd að falla frá skyldu til fullrar fyrningar á því ári þegar eign er tekin í 

notkun en í því felst frávik frá þeirri reglu sem fram kemur í ákvæði 2. mgr. 29. gr. og 1. mgr. 1. tölul. 
31. gr. tsl. um að frá tekjum megi draga frádráttarbæran kostnað, en fyrningar eru skyldubundnar, 

sbr. 37 gr. tsl.

Í fjórða tölulið 8. gr. er veitt ívilnun frá almennu tryggingagjaldi sem skal vera 50% lægra en það sem 

kveðið er á um í 3. mgr. 2. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald. Eins og fram kemur í umsögn 
ríkisskattstjóra frá 27. október sl., um frumvarp til laga um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi -  11. 
mál, þskj. 11, er tryggingagjald samsett úr nokkrum gjöldum og álagningin á þau er óskipt. Þannig 

sundurliðast tryggingagjaldið í almennt tryggingagjald sem er 6,04%, atvinnutryggingagjald sem er 
1,35%, gjald í Ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota sem er 0,05% og markaðsgjald sem er 0,05%. 
Samtals er tryggingagjaldið í staðgreiðslu nú því 7,49%. Við álagningu er lagt á gjaldstofn til 

tryggingagjalds óskiptan en álögðu tryggingagjaldi er síðan skipt upp til úthlutunar til viðkomandi 
málefna hjá fjársýslunni. Miðað við núverandi framkvæmd væri auðveldara ef ívilnunin kæmi á alla 
gjaldaliðina, en eins og sjá má vegur almenna tryggingagjaldið lang þyngst. Að öðrum kosti þyrfti að 

vinna alla þessa aðila handvirkt eða leggja í kostnað við álagningarkerfið til að geta lagt á 

tryggingagjaldið sundurliðað. Gera má ráð fyrir að það yrði verulega kostnaðarsamt.

Þá má benda á að félögum sem skattlögð eru með mismunandi skattprósentu hefur verið synjað um 
samsköttun. Sama á við um félög sem semja sig utan hins almenna skattkerfis eða er skipað utan þess 

með lögum. Æskilegt væri að tekið yrði á þessu með ótvíræðum hætti í lögum. Ein leið væri að kveða 
á um það með beinum hætti í 55. gr. tsl. að félög sem njóta sérstakra ívilnana í skattlagningu geti ekki 
fengið heimild til samsköttunar, þrátt fyrir að almennt sé félögum sem eiga eigi a.m.k. 90% 

eignarhluta í dótturfélagi veitt heimild til samsköttunar.



Ríkisskattstjóri er ekki bær til leggja mat á hvort rétt sé að sett verði í lög ákvæði sem ívilni einstökum 

fyrirtækjum vegna byggðalegra sjónarmiða eða af öðrum ástæðum. Á hinn bóginn telur embættið við 
hæfi að benda á að æskilegt sé þó að slíkar ívilnanir verði með þeim hætti að þær falli sem best að 
núverandi skattframkvæmd. Frumvarpið, eins og það liggur fyrir, flækir skattframkvæmd og leiðir til 

töluverðs aukins kostnaðar. Markmið um ívilnanir gætu hugsanlega náð fram að ganga þótt valin sé 

önnur útfærsla, en upphaflega var sett fram, og hún leitt til áþekkrar niðurstöðu.


