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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um ívilnanir til nýfjárfestinga á íslandi - 
11. mái, þskj. 11

Ríkisskattstjóri hefur þann 10. október 2014 móttekið tölvupóst þar sem gefínn er kostur á að 
veita umsögn um ofangreint þingmál.

í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði heildstæð lagasetning um ívilnanir vegna 
nýfjárfestinga á íslandi og á þannig að mynda ramma utan um það hvaða ívilnanir 
stjórnvöldum og eftir atvikum sveitarfélögum er heimilt að veita í því skyni að fjölga 
nýfjárfestingarverkefnum utan höfuðborgarsvæðisins.

I.

Almennt um frumvarpið

Frumvarpið hefur að geyma sérreglur, þ. á m. um skattlagningu, fyrir fáa einstaka aðila. 
Almennt séð er slíkt fyrirkomulag óheppilegt enda rökréttara að í skattalögum sé fjallað með 
heildstæðum hætti um skattskylda aðila, skattstofna og skatthlutföll en ákvæði þess efnis séu 
ekki sett inn í meginmál ólíkra sérlaga sem eru svo úr takti við almenna skattframkvæmd. 
Margt bendir til að frumvarpið að þessu leyti gangi gegn almennum sjónarmiðum um 
samræmi í skattframkvæmd, þótt fyrir því séu færð rök í frumvarpinu.

A undanfömum árum hefur mikil áhersla verið lögð á að yfirferð framtala sé samræmd á 
landinu öllu. Til þess verks hefur verið tekinn í notkun hugbúnaður sem yfirfer framtöl að 
gefnum ákveðnum forsendum. Yfirferð skattframtala einstaklinga og lögaðila er þannig að 
miklu leyti vélræn sem tryggir samræmi í yfirferðinni. Allar sérreglur, svo ekki sé talað um 
sérreglur sem gilda eiga um fáa aðila, svo sem í frumvarpinu greinir, gera það að verkum að 
aukinn tími og kostnaður fer í yfirferð framtala umræddra aðila og dregur um leið úr 
samræmingu við yfirferð.

Ríkisstjórn íslands hefur kynnt þau áform sín að einfalda regluverkið. Fyrirliggjandi 
frumvarp hnígur í aðra átt hvað skattlagningaráform varðar auk þess sem skattframkvæmdin 
verður dýrari með flóknari reglum fyrir tiltekna skattaðila.

II.
Einstök atriði frumvarpsins

Akvæði 7. gr. frumvarpsins kveður á um að ívilnun á grundvelli byggðaaðstoðar geti að 
hámarki numið 15% af skilgreindum fjárfestingakostnaði þess verkefnis sem sótt er um 
ívilnun fyrir. Fyrir meðalstór fyrirtæki skuli hámark ívilnunar þó vera 25% af
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íjárfestingakostnaði og 35% af fjárfestingakostnaði hjá litlum fyrirtækjum.

Að mati ríkisskattstjóra er ákvæðið ill- eða jafnvel óframkvæmanlegt. Ákvæði 8. gr. 
frumvarpsins hefur að geyma upptalningu á þeim skattalegu ívilnunum sem fyrirtæki geta 
notið og eru þær margvíslegar eins og nánar verður vikið að á eftir. Ekki kemur skýrt fram í 
frumvarpinu hver eigi að halda utan um fjárhæðir ívilnana og hvemig það skuli gert. Þá er 
ekki ljóst hverju mismunandi ívilnanir skila á ári - hvað skilar til að mynda öðruvísi 
fyrningaraðferð en skattaleg mikilli ívilnun á ári, hvað skilar lægra skatthlutfall 
fasteignagjalda sveitarfélaga mikilli ívilnun, hvað skilar undanþága frá tollum og 
vörugjöldum miklu og fleira mætti nefna. Þá verður verulegur kostnaður af því að afla 
upplýsinga frá sveitarfélögum og tollyfirvöldum um veittar ívilnanir. Þá er ekki heldur ljóst 
hvað eigi til bragðs að taka ef í ljós kemur að ívilnun hefur skilað meira en tilgreind hlutföll 
gera ráð fyrir. A þá að lækka ívilnanir hlutfallslega m.v. krónutölu sem veitt hefur verið 
ívilnun fyrir í hverju flokki eða á að gera eitthvað annað?

Eins og komið hefur fram hefur 8. gr. frumvarpsins að geyma upptalningu í 5 töluliðum um 
þær skattalegu ívilnanir sem félag sem stofnað er um nýfjárfestingu og uppfyllir sett skilyrði 
skuli njóta.

I 2. tölul. er þannig kveðið á um rýmri fymingarreglur en skattalög mæla fyrir um. 
Ríkisskattstjóri telur ekki hagkvæmt að boðið sé upp á slíkt enda verður eignaskrá sem fylgja 
á framtali viðkomandi félags ávallt röng eða félög verða að sleppa henni til að koma 
fjárhæðum fyminga inn á skattframtal. Vélræn vinnsla framtals verður illmöguleg við 
núverandi aðstæður og ekki svarar kostnaði að gera breytingar á hugbúnaði vegna takmarkaðs 
Qölda lögaðila sem nýta þessar sérreglur. Ríkisskattstjóri bendir á að ekki er gert ráð fyrir 
auknum fjárveitingum til embættisins hvorki til að standa að breytingum á tölvukerfum vegna 
þessara aðila né vegna þeirrar auknu vinnu sem á starfsmenn embættisins leggst við 
handvirka yfirferð framtala umræddra aðila. Ef hins vegar vilji stendur til þess að veita 
umræddum félögum rýmri fyrningarheimildir en nú er áskilið í skattalögum þá telur 
ríkisskattstjóri eðlilegra að nota óbreyttar allar þær efnisreglur skattalaga er varðar fyrningar 
en heimila frekar rýmri fymingarhlutföll í þeim viðmiðunarflokkum sem til staðar eru.

í 4. tölul. kemur fram að almennt tryggingagjald skuli vera 50% lægra en það sem kveðið er á 
um í 3. mgr. 2. gr. laga um tryggingagjald. Núgildandi lög kveða á um að almennt 
tryggingagjald sé 5,9% sem er hið sama í staðgreiðslu og við álagningu opinberra gjalda. 
Álagningin er þannig á tryggingargjaldið óskipt. í kjölfar álagningar er gjaldinu síðan skipt 
niður í almennt tryggingagjald, gjald til ábyrgðasjóðs launa o.s.frv. Umræddan afslátt sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir verður ekki unnt að veita nema því að taka álagninguna upp og 
handreikna afsláttinn og senda svo upplýsingarnar til Fjársýslu ríkisins sem leiðréttir 
fjárhæðir til innheimtu. Slík vinnubrögð eru óheppileg og kostnaðarsöm og skekkir tölulegan 
samanburð. í reynd er verið að veita tiltekinn afslátt frá álögðum gjöldum, þ.e. að álagning 
opinberra gjalda komi ekki að fullu til innheimtu.

Ákvæði 4. mgr. 14. frumvarpsins kveður á um að ívilnun sem veitt sé á grundvelli 8. gr. skuli, 
sbr. 3. mgr. 8. gr., gilda í 10 ár frá því að viðkomandi skattskylda eða gjaldsskylda sem 
kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr. myndast, þó aldrei lengur en í 13 ár frá undirritun samnings um 
veitingu ívilnunar. Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. skulu samningar um veitingu ívilnana gilda að
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hámarki í 20 ár. Að mati ríkisskattstjóra er ekki skýrt hvað átt er við með þessu enda virðist í 
4. mgr. 8. gr. frumvarpsins miðað við að tímamarkið sé 10 ár frá því að félag sem nýtur 
ívilnunar hefur greiðslu gjalds eða skatta. Akvæði þetta eins og það er orðað í frumvarpinu 
þarfnast lagfæringar og taka þarf af allan vafa um við hvaða tímamark skuli miða. Sem dæmi 
má nefna félag sem stofnað er 2014 og er rekið með tapi það ár. Við álagningu opinberra 
gjalda 2015 er ekki lagður tekjuskattur á félagið sökum tapsins, en önnur gjöld eru lögð á 
félagið engu að síður. Félagið fær afslátt af tollum og vörugjöldum af innfluttum vörum. 
Telst 10 ára tímabilið hafið eða tekur það einungis mið af greiðslu tekjuskatts og 
tryggingagjalds. Bent er á að skýrara væri að miða tímamarkið við stofnun félags, þ.e. hvenær 
skattskylda stofnast samkvæmt lögum um tekjuskatt en ekki hvenær greiðsla skatta hefjist.

III.
Abending um viðbætur

Ríkisskattstjóri vill benda á að verði frumvarpið samþykkt lítt breytt, yrði til hagsbóta fyrir 
framkvæmd laganna að lögfest yrði viðbótarákvæði að skylt væri að senda ríkisskattstjóra 
upplýsingar um þá samninga sem gerðir verða á grundvelli laganna þar sem það hefur áhrif á 
skattalega meðferð viðkomandi skattaðila.

Að síðustu bendir ríkisskattstjóri á að ekki er að finna bann við því að félög sem njóta 
ívilnunar samkvæmt fyrirhuguðum lögum verði sameinuð eða samsköttuð með dóttur- eða 
móðurfélögum sínum. Að mati ríkisskattstjóra ætti slíkt ákvæði skilyrðislaust að vera lögfest, 
að öðrum kosti væri unnt að færa hagnað frá ótengdum rekstri yfir til þess félags sem 
ívilnunar nýtur og þannig hægt að komast undan réttmætri skattlagningu.

Virðingarfyllst


