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11. mál 144. löggjafarþing 
Umsögn um frumvarp til laga um um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dagsettum 10. október 2014, þar sem óskað var 
umsagnar Íslandsstofu um frumvarp til laga um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi.

Fyrst nokkur orð um ívilnanir almennt. Ívilnanir til nýfjárfestinga eru veittar í flestum ríkjum heims og 
var Ísland fram til ársins 2010 eitt örfárra ríkja sem ekki hafði sérstaka löggjöf á þessu sviði. Veiting 
ívilnana er vandasöm og löggjöf þeim tengd þarf að tryggja jafnræði innlendra og erlendra fyrirtækja 
til aðgangs að ívilnunum, gagnsæi í afgreiðslu og ávinning lands og þjóðar af þeim 
fjárfestingarverkefnum sem ívilnunum er ætlað að styðja við.

Löggjöf um ívilnanir ber einnig að meta í samhengi við aðra þá löggjöf sem almennt minnkar eða 
eykur samkeppnishæfni okkar og því eru nokkrar athugasemdanna tengdar slíku mati.

Almennt má segja að tilvist löggjafar um ívilnanir til nýfjárfestinga sé jákvæð þar sem slík löggjöf er í 
reynd yfirlýsing stjórnvalda um að innlendar sem erlendar nýfjárfestingar séu litnar jákvæðum 
augum. Umfang ívilnana sem veittar eru til einstakra verkefna er síðan mælikvarðinn á þá aðstoð sem 
nauðsynlegt er talið að að veita þurfi til að ákvörðun verði tekin um að fjárfestingarverkefnið verði að 
veruleika á Íslandi, fremur en í einhverju samkeppnislandanna. Þótt almennt sé hugsað um beina 
erlenda fjárfestingu í slíku samhengi fer slíkt mat á hagkvæmustu staðsetningu fjárfestingar einnig 
fram af hálfu innlendra fjárfesta, líklega í vaxandi mæli.

Íslandsstofa styður því heils hugar að sett verði lög sem skapa ramma um ívilnanir vegna 
nýfjárfestinga á Íslandi.

Þá um það frumvarp að nýjum lögum um ívilnanir sem fyrir liggur. Frumvarpið sem lagt hefur verið 
fyrir 144. löggjafarþing Alþingis (þingskjal nr.11) er mjög í anda fyrri laga um ívilnanir nr. 99/2010, 
sem féllu úr gildi í árslok 2013. Frumvarp til nýrra laga hefur þó nokkra ágalla sem ekki voru í fyrri 
löggjöf auk þess sem ekki virðist að neinu marki tekið tillit til reynslunnar af beitingu löggjafarinnar 
allt frá 2010 og hvernig hún hefur komið að gagni við að efla samkeppnishæfni Íslands almennt. Ekki 
verður því séð að hið þríþætta markmið laganna um að efla nýfjárfestingu í atvinnurekstri, 
samkeppnishæfni Íslands og byggðaþróun verði náð að neinu marki.

Eftirfarandi athugasemdir eru settar fram með hliðsjón af ofangreindum staðhæfingum:

Í fyrsta lagi stendur ekki til, samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi, að bjóða upp á neinar almennar 
ívilnanir vegna nýfjárfestinga, þ.e. ívilnanir sem tengjast ekki aðeins skilgreindum svæðum á 
byggðakorti ESA heldur einnig þáttum á borð við fjárfestingarverkefni sem efla rannsóknir og þróun,



ýta undir umhverfisvænni lausnir eða eru á vegum lítilla fyrirtækja. Slíkur kafli var í lögum nr. 99/2010 
og hlaut samþykki ESA en nú er lagt til að hann falli brott. Í því sambandi er sérlega bagalegt að 
almenn ívilnun í formi stuðnings við þjálfun starfsfólks fellur brott sbr. 12 gr. laga nr 99/2010. Slík 
þjálfunaraðstoð getur verið sérstaklega mikilvæg þegar um að ræða fjárfestingarverkefni sem flytja 
inn nýja tækni eða þekkingu. Í þessu sambandi er rétt að benda á að í samþykktri þingsályktun 
alþingis um stefnumótun um beina erlenda fjárfestingu frá júní 2012 er sérstaklega tekin fram 
nauðsyn þess að efla hér á landi fjárfestingu sem byggir á nýrri þekkingu og tækni og skapar 
verðmætari störf. Því eru þjálfunarstyrkir fyrir erlenda fjárfesta sem koma hingað með nýja þekkingu 
og skjóta um leið fleiri stoðum undir atvinnuuppbyggingu, eitt helsta tækið til að laða slíkt til landsins. 
Þannig ívilnanir þurfa ekki síst að vera í boði fyrir fjárfesta sem hyggjast staðsetja sig á hinu stóra 
atvinnusvæði höfuðborgarsvæðinu og umhverfis það, þar sem ætla má að meiri hluti 
þekkingarfyrirtækja í uppbyggingarhugleiðingum kanni aðstæður og skilyrði.

Almenn ívilnun af þessu tagi óháð byggðakorti ESA er því mjög þýðingarmikil.

Í öðru lagi vill Íslandsstofa benda á að vaxandi áhersla er lögð á það meðal þróaðra ríkja á borð við 
Ísland að auka aðgengi að erlendum sérhæfðum starfsmönnum. Skattalegar ívilnanir í 3-5 ár eru 
veittar á Norðurlöndunum í þessu skyni sem hluti af almennum ívilnunum til einstaklinga sem 
uppfylla þau skilyrði að teljast erlendir sérhæfðir starfsmenn. Tilvist slíkra skattalegra ívilnana til slíkra 
einstaklinga er mikilvæg til hvatningar fyrir stjórnendur og lykilstarfsmenn erlendra aðila að dvelja 
hér um lengri tíma. Því þyrfti að finna slíkri löggjöf stað innan ívilnanalöggjafarinnar og liggja nú þegar 
fyrir mótaðar tillögur Fjárfestingarvaktarinnar, ráðherraskipaðs starfshóps fulltrúa atvinnulífs og 
stjórnvalda, þar um.

Í þriðja lagi bendir Íslandsstofa á hve einsleit og ósveigjanleg heimild til skattalegrar ívilnunar er 
samkvæmt frumvarpinu og er það sérstaklega rökstutt með dæmum hér á eftir. Í stað þess að heimila 
aðeins niðurfærslu skatthlutfalls um nokkur prósentustig út gildistíma fjárfestingarsamnings er lagt til 
að innan rammans rúmist fleiri útfærslur sem geta tekið mið af mismunandi eðli verkefna.

Hér er því lagt til að löggjafinn heimili að veita umtalsverðan skattaafslátt í 3-5 ár frá því skattstofn 
myndast eða jafnvel fella skattinn niður í takmarkaðan tíma. Þetta verði heimilt að bjóða fyrirtækjum, 
t.d. í þekkingargreinum (gagnaver, líftækni, fyrirtæki í alþjóðageiranum) sem augljóslega hefðu hag af 
slíku, í stað 15% skattareglunnar sem fyrst og fremst gagnast fyrirtækjum í hefðbundnari iðnaði sem 
byggja rekstur sinn á jafnri og stöðugri arðsemi frá fyrsta ári og í langan tíma (álfyrirtæki, kísilver 
o.þ.h.). Með því að hafa þann sveigjanleika í ívilnanalögunum að geta virkjað þá skattafsláttarleið sem 
betur hentar eftir eðli starfseminnar mætti auka samkeppnishæfni Íslands á mun breiðara sviði og 
laga ívilnanir að fjölbreyttari þörfum fjárfesta án þess að auka nokkuð heildarumfang leyfilegra 
ívilnana.

Þrjú dæmi um heildarumfang ívilnana út frá mismunandi skattalegri útfærslu

Eftirfarandi dæmi byggja á útreikningsmódeli sem nýtt hefur verið fram til þessa til að meta 
umfang ívilnana og ávinning Íslands a f einstökum verkefnum.

Grunnforsendur eru í  öllum tilfellum þær sömu, þ.e. að um er að ræða stórt fyrirtæki sem mun 
ráða um 100 manns í  vel launuð störf. Umfang fjárfestingarinnar er 28 milljarðar ISK og 
fyrirtækið nýtur allra þeirra ívilnana sem til boða standa í  skattalegu tilliti það er 50% 
afsláttar af tryggingagjaldi, 50% afsláttar af fasteignagjöldum og heimild til 100% afskriftar 
fastafjármuna og búnaðar.
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Dæmi 1 : 15% tekjuskattur á samningstíma. Venjuleg uppbygging og rekstur verður jákvæður 
á 5. ári. Virði ívilnana í  heild yrði 1,12% a f fjárfestingunni.

Dæmi 2 :15%  tekjuskattur á samningstíma. Mjög hröð uppbygging og rekstur jákvæður strax 
á 1. ári. Virði ívilnana íh e ild  yrði 9,02% a f fjárfestingunni.

Dæmi 3 :5%  skattur íþ rjú  ár og svo 20% eftir það. Mjög hröð uppbygging og rekstur jákvæður 
strax á 1. ári. Virði ívilnana í  heild yrði 5,56% af fjárfestingunni.

Hér sést hve ólíkt umfang fjárfestingarinnar verður með sömu ívilnunum (15% tekjuskattur á 
samningstíma) eftir því hve hröð uppbygging og tekjumyndun er. Munurinn er annars vegar 
1,12% miðað við venjulega uppbyggingu og hins vegar rúmlega 9% þar sem uppbygging er 
mjög hröð. Væri skilgreint þak á skattalegar ívilnanir og fyrirtæki svo sett í  þá útfærslu sem 
hámarkar ívilnun miðað við uppbyggingaráform fjárfestisins væri hægt að tryggja mun 
fyrirsjáanlegri ívilnanir sem nýttust ólíkum fyrirtækjum.

Í fjórða lagi er lagt til að varðandi heimildir til handa sveitarfélögum til veitingu ívilnana verði skoðað 
gaumgæfilega að veita þeim lagalega heimild til að ákveða gatnagerðargjald fyrir „stærri" verkefni á 
grundvelli kostnaðarmats í staðinn fyrir að miða aðeins gjaldskrá. Ástæðan er sú að án slíkrar 
lagaheimildar og skilgreiningar á forsendum fyrir beitingu slíkrar ívilnunar gæti Eftirlitsstofnun EFTA 
talið það mismunum ef gjaldskrá væri ekki fylgt í öllum tilfellum.

Í fimmta lagi bendir bendir Íslandsstofa á að 10.gr. frumvarpsins um „almenn frávik frá tilgreindum 
ákvæðum laga" er óbreytt frá fyrri lögum. Undanþága er því veitt til fjárfesta utan EES svæðisins frá 
takmörkunum, í lögum um eignarétt og afnotarétt lands og fasteigna nr. 19/1966, á leigutíma lóða 
undir langtíma fjárfestingu. Skv. lögum nr. 19/1966 takmarkast leigutíminn við þrjú ár en í 
fyrirliggjandi frumvarpi er aðeins talað um undanþágu frá þessu ákvæði án þess að nýtt tímabil sé 
tilgreint. Samkvæmt samtölum fulltrúa Íslandsstofu við höfunda frumvarpsins er þeirra skilningur sá 
að undanþágan geti ekki gilt lengur en gildistími fjárfestingasamningsins um ívilnanir, eða í allt að 10 
ár. Jafnvel þótt ólíklegt sé að undanþágur af þessu tagi yrðu afnumdar að ívilnanatímabilinu loknu er 
augljóst að litið yrði á svo skamman leigutíma sem sérstakan áhættuþátt í mati fjárfesta á 
staðsetningu fjárfestingarinnar. Lög 19/1966 eru sem stendur í endurskoðun hjá 
innanríkisráðuneytinu og væri eðlilegast að allir fyrirvarar um lengd leigusamninga eða aðrar þær 
takmarkanir sem þar eru settar fram, séu afnumdar og /eða skilgreindar með þeim hætti að ekki þurfi 
að koma til sérstakra undanþágu á þessum sviðum í gegnum ívilnanalöggjöfina enda ekki um neina 
fjárhagslega ívilnun að ræða. Hér er einnig um að ræða atriði eins og skilyrði um að 4/5 hlutar 
hlutafjár hlutafélags séu eign íslenskra ríkisborgara og að allir stjórnendur séu íslenskir ríkisborgarar 
(4.tölul.1.mgr.1.gr.)og fleiri skyld ákvæði. Sérstaklega mikilvægt er að okkar mati að afnema ákvæði 
um hámark leigutíma lands og eigna þar sem slíkt ákvæði er afar hamlandi fyrir flest þau 
fjárfestingarverkefni sem hingað leita. Þá er einnig ljóst að þar sem þessi undanþáguákvæði er 
eingöngu að finna í ívilnanalöggjöfinni, en ekki annarri löggjöf sem að þessu lýtur, er einungis hægt 
fyrir fyrirtæki sem hyggjast staðsetja sig innan ramma byggðakorts ESA og uppfylla önnur skilyrði fyrir 
ívilnunum að sækja um slíka undanþágu en fyrirtæki sem hyggjast staðsetja sig í þremur af sex 
kjördæmum landsins, eða falla af öðrum ástæðum ekki undir ívilnanalögin, hafa ekki slíka möguleika.
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Í sjötta lagi eru gerðar athugasemdir við orðalag einstakra greina í frumvarpinu sem hér segir:

4.tölul. 3 gr. Fjárfestingarkostnaður: Kostnaður vegna áþreifanlegra eigna og óáþreifanlegra 
eigna sem fellur til í tengslum við fjárfestingarverkefni hér á landi eða launakostnaður. 
Ekki er Ijóst hvað átt er við með „launakostnaði" í þessu samhengi.

c.liður 5.gr. að fyrirhugað fjárfestingarverkefni sé ekki hafið......... Hér vantar skilgreiningu á því
hvenær verkefni telst hafið og hvenær ekki.

d.liður 5 gr. Að sýnt sé fram á að „veiting ívilnunar sé forsenda"............ Hér vantar að skilgreina
hvaða arðsemismörk skuli miða við eða með hvaða öðrum hætti viðkomandi er ætlað að 
sýna fram á uppfyllingu þessa skilyrðis. Ákvörðun um staðarval fjárfestingar 
samanstendur af fjölmörgum þáttum sem spila saman með margvíslegum hætti. Umfang 
ívilnunarinnar við upphaf starfsrækslu getur skipt mestu fyrir einhver verkefni á meðan 
vilyrði um festu í rekstrarskilyrðum getur ráðið mestu fyrir önnur. Sjálf tilvist 
fjárfestingasamnings við stjórnvöld getur að sama skapi haft jákvæð áhrif og vegið á móti 
annarri áhættu að mati fjárfesta.

a.liður 7 gr. Fjárhæð ívilnunar skal ekki vera umfram það sem nauðsynlegt er til að 
fjárfestingarverkefnið verði „nægjanlega ábatasamt". Líkt og bent er á varðandi d.lið 5. 
greinar hér að framan þarf að skilgreina hvað átt er við þannig að unnt sé að gera 
fjárfestum grein fyrir hvað í þessu felst og hvaða væntingar þeir geti gert sér til ívilnana í 
einu eða öðru formi út frá eigin verkefni.

b.liður 7.gr. fjárhæð ívilnunar skal ekki vera hærri en sá „umframkostnaður" sem hlýst af 
staðsetningu fjárfestingarverkefnisins „í samanburði við önnur svæði". Ekki er Ijóst hvort 
hér er átt við önnur svæði innan byggðakorts ESA á Íslandi eða tiltekin svæði í öðrum 
löndum. Þetta þarf að skýra betur auk þess að taka tillit til samspils við aðra þætti sem 
geta ráðið ákvörðun um staðsetningu.

Fulltrúar Íslandsstofu lýsa sig reiðubúna til að koma til fundar atvinnuveganefndar til að ræða efni 
frumvarpsins og athugasemdir sínar eða aðstoða með öðrum hætti við það mikilvæga verkefni að 
setja löggjöf um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi sem skapar innlendum sem erlendum 
fjárfestum skýran og fyrirsjáanlega ramma, eflir samkeppnishæfni Íslands í heild, eykur 
verðmætasköpun í atvinnulífinu og styður við jákvæða byggðaþróun.

Þórður H. Hilmarsson, 
forstöðumaður erlendra fjárfestinga Íslandsstofu
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