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Efni: Umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands vegna frumvarps til laga 
um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, þskj. 11 - 11. mál, lagt fyrir 144. 
löggjafarþing 2014-2015.

Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis hinn 10. október sl., þar sem óskað var umsagnar 
laganefndar Lögmannafélags Íslands („laganefndar") um frumvarp til laga um ívilnanir 
til nýfjárfestinga á Íslandi, þskj. 11 - 11. mál, sem lagt var fyrir 144. löggjafarþing 2014- 
2015 (hér eftir „frumvarpið").

Í tilefni erindis nefndarsviðs Alþingis lætur laganefnd í té eftirfarandi umsögn, sem fyrst 
og fremst er lögð fram til umhugsunar fyrir nefndina.

1. Almennt.

Um er að ræða frumvarp að heildarlögum um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi sem 
myndar ramma um heimildir stjórnvalda og eftir atvikum sveitarfélaga til ívilnana í þeim 
tilgangi að fjölga nýfjárfestingarverkefnum utan höfuðborgarsvæðisins.

Frumvarpinu er annars vegar ætlað að setja stjórnvöldum ramma við mat á því til hvaða 
sjónarmiða skuli horfa við mat á úthlutun ívilnandi kjara (skilyrði) og hins vegar með 
hvaða hætti ívilna skuli fyrirtækjum vegna nýfjárfestinga (ívilnanir).

Frumvarpið byggir á grunni laga nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, 
með síðari breytingum sem féllu úr gildi í árslok 2013. Laganefnd skilaði ekki umsögn 
vegna þess frumvarps.

2. Samspil við stjórnarskrá.

2.1. Skattamálum skal skipað með lögum.

Í 1. málslið 40. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 („stjórnarskrár") kemur 
fram að engan skatt megi á leggja né breyta né af taka nema með lögum. Í 1. mgr. 77. 
gr. stjórnarskrár kemur fram að skattamálum skuli skipað með lögum og ekki megi fela 
stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. Af 
þessu er ljóst að skattívilnanir verða að vera lögbundnar og löggjafinn má ekki framselja 
skattlagningarvald (eða vald til þess að afnema skatt) sitt til stjórnvalda.

Í 8. gr. frumvarpsins er fjallað um þær ívilnanir sem skylt er að veita þeim aðilum sem 
uppfylla nánar tilgreind skilyrði. Í athugasemdum í greinargerð með 9. gr. frumvarps
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þess sem varð að lögum nr. 99/2010 um ívilnanir vegna nýfjárfjárfestinga kom fram að 
talið hafi verið nauðsynlegt að telja upp með tæmandi hætti öll frávik sem heimil yrðu frá 
skattalögum og þannig væri unnt að uppfylla áskilnað 77. gr. stjórnarskrár. Í 
athugasemdum með frumvarpinu, er ekki komið inn á þetta álitaefni. Vert er að benda á í 
þessu samhengi að gert er ráð fyrir, bæði í lögum nr. 99/2010 og í því frumvarpi sem hér 
er til skoðunar, að öll útfærsla á viðkomandi skattaívilnunum verði í samningi á milli aðila 
og stjórnvalda (ráðherra og ef við á sveitarfélags), sem birtur verði í B-deild 
stjórnartíðinda sbr. 14. gr. frumvarpsins.

Kerfi skattívilnana verður að vera gagnsætt og tryggja jafna meðferð. Lögbundin skilyrði 
fyrir veitingu skattívilnana vegna nýfjárfestinga mega þannig vart vera óskýr og/eða 
matskennd og þannig undirorpin raunverulegu og sjálfstæðu mati stjórnvalda, en slíkt er 
afar óheppilegt í ljósi framangreinds áskilnaðar stjórnarskrár.

Skilyrði ívilnana er að finna í 5. gr. frumvarpsins. Telja verður æskilegt að farið verði yfir 
það ákvæði m.t.t. nefndra sjónarmiða. Hér má t.d. nefna skilyrði h- og n-liðar 5. gr. 
frumvarpsins.

Telja verður álitamál hvort framangreind úfærsla frumvarpsins uppfylli skilyrði 40. gr. og 
1. mgr. 77. gr. stjórnarskrár.

2.2. Tímabundin löggjöf um skattívilnanir.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að lögin mun vera tímabundin, eða til 6 ára, og þannig gilda til 
ársins 2020. Kerfi frumvarpsins gerir ráð fyrir að skattívilnun aðila verði veitt fram yfir 
þann tíma sem löggjöfin er í gildi. Er þetta umhugsunarvert. Vísað er til athugasemda hér 
að ofan í kafla 2.1., varðandi þann áskilnað að skattamálum sé skipað með lögum.

Í öllu falli má telja æskilegt að í frumvarpinu sé tekið á því að samningar um 
skattívilnanir á grundvelli þeirra haldi gildi sínu, þó að lögin féllu úr gildi.

2.3. Sjálfsstjórnarréttur sveitarfélaga og tekjustofnar.

Samkvæmt 78. gr. stjórnarskrár, eins og henni var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 
97/1995 skulu sveitarfélög sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Í 2. mgr. 
ákvæðisins kemur fram að tekjustofnar þeirra skulu þó ákveðmr með lögum, svo og 
réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir. Í skýringum með fyrra 
frumvarpi (þskj. 389, 297. mál á 118. löggjafarþingi), sem varð síðar að
stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 kemur fram að með 2. mgr. sé ætlast til þess að tekið 
verði af skarið að ákvörðun um tekjustofna sveitarfélaga eigi undir löggjafarvaldið og þar 
með ekki undir framkvæmdavald. Þannig er gengið út frá því að það eigi undir Alþingi að 
ráða um umfang tekjustofna sveitarfélaga til lykta.

Með frumvarpinu, eins og fyrri lögum nr. 99/2010, er ráðrúmi sveitarfélaga settar 
takmarkanir hvað varðar veitingu ívilnana undir því kerfi sem þar er lögð fram tillaga um. 
Umhugsunarvert er hvort þetta kunni að orka tvímælis út frá nefndu ákvæði 
stjórnarskrár.

Nefna má í þessu samhengi að skýra mætti betur hvort sveitarstjórnum sé unnt, m.t.t. 
EES-réttar, samhliða ívilnun samkvæmt frumvarpinu að nýta aðrar almennar 
lækkunarheimildir, s.s. á gatnagerðargjaldi vegna atvinnuuppbyggingar sbr. 1. mgr. 6. 
gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

Loks má velta upp hvort unnt hefði verið að ganga lengra í umræddu frumvarpi í að veita 
sveitarfélögum svigrúm til ívilnana í tengslum við lögbundna gjaldtöku og kostnað vegna 
skipulagsvinnu, sambærilegt því sem kemur fram í gildandi fjárfestingarsamningum, svo 
sem vegna gatnagerðargjalda og útgáfu byggingarleyfa.
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3. Skuldbindingar Íslands að EES-rétti.

Íslensk stjórnvöld hafa takmarkaðar heimildir til að veita ríkisstyrki til nýfjárfestinga 
vegna skuldbindinga að EES-rétti, sbr. lög um Evrópska Efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
Samkvæmt 61. gr. EES-samningsins er óheimilt að veita ríkisaðstoð sem er til þess fallin 
að raska samkeppni, svo sem með ívilnunum til ákveðinna fyrirtækja að því leyti sem 
slíkt kann að hafa áhrif á viðskipti á milli samkeppnisaðila. Frá þessu eru þó
undantekningar, t.d. vegna byggðasjónarmiða.

Þær skuldbindingar og heimildir eru nánar útfærðar í ákvörðunum ESA um byggðakort og 
aðstoðarhlutföll. Slíkar ákvarðanir eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins. Í þeim ákvörðunum kemur fram á hvaða svæðum á Íslandi er 
heimilt að veita byggðaaðstoð. Eins og fram kemur í frumvarpinu hefur ESA þegar 
samþykkt leiðbeinandi reglur um svæðisbundna byggðaaðstoð fyrir Ísland, fyrir árin 
2014-2020.

ESA, samþykkti lög nr. 99/2010 13. október 2010 sem lögmætt ríkisaðstoðarkerfi. Með 
ákvörðun 177/13/COL 30. apríl 2013 tók ESA tók hins vegar kerfið sjálft, samkvæmt 
lögum nr. 99/2010, ásamt einstaka fjárfestingarsamningum gerðum samkvæmt lögunum 
til formlegrar rannsóknar. Í ákvörðuninni kemur fram að síðari breytingar á lögum nr. 
99/2010 hafi ekki verið tilkynntar til stofnunarinnar. Samkvæmt tilkynningu ESA frá 8. 
október komst ESA að þeirri niðurstöðu að íslensk stjórnvöld hefðu veitt ólögmæta 
ríkisaðstoð þegar gerðir voru fjárfestingarsamningar við tilgreind fyrirtæki á tímabilinu 
2010-2012 á grundvelli laga nr. 99/2010. Niðurstaða ESA lýtur að framkvæmd laganna 
hvað þessa samninga varðar. Laganefnd hefur ekki undir höndum ákvörðun ESA sem
lýtur að skoðun stofnunarinnar á kerfi ríkisaðstoðar, en væntir þess að löggjafinn muni
hafa þá ákvörðun til hliðsjónar við vinnu vegna frumvarps þess sem hér er til skoðunar.

Í ljósi markmiðs fyrri laga nr. 99/2010 og þessa frumvarps, um að efla nýfjárfestingu 
hérlendis og þar með samkeppnishæfni Íslands, er nauðsynlegt að leitað verði leiða til 
þess að lagarammi ívilnana vegna nýfjárfestinga verði þannig úr garði gerður að sem 
minnst hætta sé á að framkvæmd þeirra sé álitin í andstöðu við skuldbindingar Íslands 
samkvæmt EES-rétti.

4. Aðrar minni athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

4. gr. -  umsókn um ívilnun.

Í 3. mgr. 4. gr. er kveðið á um að umsókn um ívilnun skuli „skilað á sérstöku eyðublaði 
sem nefnd skv. 1. mgr. birtir á vef ráðuneytisins...". Vera má að heppilegra sé að 
orðalagið sé á þá leið að „skilað á sérstöku eyðublaði ..." án þess að nefndin sé 
sérstaklega tilgreind.

5. gr. -  skilyrði fyrir veitingu ívilnana.

Mælt er til þess að í c-lið 5. gr. frumvarpsins sé afmarkað hvað felist í því „að 
fjárfestingaverkefni sé ekki hafið" áður en fjárfestingasamningur er undirritaður. Ljóst má 
vera að sprotafyrirtæki þurfa oft að fara í gegnum mikið undirbúningsferli, rannsóknir og 
athuganir áður en tilverugrundvöllur verkefnis liggur fyrir. Kröfur hér ættu því ekki að 
vera of miklar.

Vísað er til ofangreindra athugasemda varðandi að óheppilegt sé að skilyrði fyrir veitingu 
ívilnunar sé að einhverju leyti byggð á matskenndum eða óskýrum þáttum.

Í því samhengi er t.d. bent á að samkvæmt n-lið ákvæðisins er gert að skilyrði að 
eigendur virks eignarhlutar og framkvæmdastjóri þess félags sem ívilnun hlýtur séu 
lögráða, hafi óflekkað mannorð og orðspor sem samrýmist reglum um eðlilega og
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heiðbrigða viðskiptahætti. Óljóst er hvað við er átt. Með sama hætti virðist nefndinni í h- 
lið veitt rúmt mat við það hvort að umrædd fjárfesting samræmist markmiði laganna 
m.t.t. tilgreindra áhrifa.

7. gr. -  hámark leyfilegrar byggðaaðstoðar.

Einfalda/skýra mætti orðalag í 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins, en er það lítillega breytt frá 
fyrri lögum nr. 99/2010. Eðlilegra væri að þar væru umræddir þrír flokkar tilgreindir.

Þá er í 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins að finna nýtt ákvæði sem ekki var í fyrri lögum nr. 
99/2010. Varðar það ítarlegri skilyrði vegna fjárfestingar stórra fyrirtækja. Umrætt 
ákvæði er óskýrt og yrði til bóta að það yrði skýrt með einhvejum hætti. Þessi viðbót er 
ekki sérstaklega skýrð í greinargerð með frumvarpi til laganna. Í a-lið 2. mgr. 7. gr. er þá 
notast við hugtakið „nægjanlega ábatasamt' og er óljóst hvað við er átt. Þá er ekki skýrt 
af hverju notað er hugtakið „ábatasamt" í stað þess hugtaks um arðbærni sem notað er á 
öðrum stöðum.

8. gr. -  ívilnanir tengdar sköttum og opinberum gjöldum.

Í 8. gr. frumvarpsins er fjallað um ívilnanir tengdar sköttum og opinberum gjöldum. Í 2. 
mgr. ákvæðisins kemur fram að félag sem uppfylli skilyrði laganna skuli njóta þeirra 
ívilnana sem greinin mælir fyrir um. Þá kemur fram í 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins að 
ívilnanir 2. mgr. gildi í 10 ár, og ljóst að það nær fram yfir gildistíma laganna sjálfra. 
Vísað er til fyrri athugasemda hvað þetta varðar.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir færri frávikum frá skattalögum en í fyrri lögum. Það skýrist 
að sumu leyti að brottfalli laga, s.s. hvað varðar iðnaðarmálagjald eða breytingum á 
lögum, s.s. á lögum um stimpilgjald. Í þessu sambandi má þó nefna að undanþága er 
ekki lengur veitt frá greiðslu markaðsgjalds og ekki er ákvæði líkt og í fyrri lögum um 
undanþágu frá tilteknum ákvæðum laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga. Þessi breyting er ekki skýrð nánar í frumvarpinu.

Þá er í 3. mgr. ákvæðisins, sem svipar til 3. mgr. ákvæðis 9. gr. fyrri laga rætt um að 
frávikin gildi frá því að félagið „hefur greiðslu gjalds eða skatta" en var í fyrri lögum frá 
því að „skattskylda eða gjaldskylda myndast'. Er þetta ekki skýrt í greinargerð. Athygli 
vekur að miðað er við álagningu skatta. Þannig virðist skattskylda aðila sem nýtur 
ívilnunar vera samkvæmt almennum reglum frá því að skattskylda myndast og þar til 
staðið er skil á skattinum.

9. gr. -  ívilnun í tengslum við land eða lóð undir nýfjárfestingu.

Velta má upp hvort að ákvæðið og viðkomandi ívilnun nái til þátta varðandi frágang 
lóðar, t.d. með tengingum við veitu- og gatnakerfi.

12. gr. -  mat á arðsemi.

Samkvæmt g-lið 5. gr. frumvarpsins þurfa arðsemisútreikningar að liggja fyrir áður en 
ákvörðun er tekin um hvort að veita eigi ívilnun. (Umrædd^r g-liður er sambærilegur f-lið 
fyrri laga sem vísaði til 18. gr. þeirra um mat á arðsemi.) Í skýringum í greinargerð með 
frumvarpinu kemur fram að „orðalagsbreytingar sem gerðar hafa verið miða að því að 
auka upplýsingaskyldu umsóknaraðila og að betur sé gerð grein fyrir áhrifum 
fjárfestingarinnar." Þannig virðist sem að sú breyting sé gerð á skilyrðinu að nægjanlegt 
sé að arðsemisútreikningar umsækjanda liggi fyrir. Heppilegt væri að skýra til hvaða 
arðsemisútreikninga er vísað í g-lið 5. gr. frumvarpsins og hvort að það taki til 
arðsemisútreikninga umsækjanda, nefndarinnar eða sérfróðra aðila sem nefndinni er 
heimilt að óska eftir skv. 12. gr. frumvarpsins.
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Ákvæði 15. gr. frumvarpsins mæla fyrir um að ívilnun sé einungis veitt til ákveðins 
fjárfestingaverkefnis en ekki til annarrar starfsemi umsækjanda. Hér hlýtur að koma til 
skoðunar að mæla fyrir um áþreifanlegar kröfur um aðskilnað verkefnisins frá annarri 
starfsemi, t.d. með því að áskilja að verkefni sem nýtir ívilnunar sé rekið sem sjálfstæður 
lögaðili eða sé a.m.k. bókhaldslega aðskilið á meðan það nýtur ívilnana.

15. gr. -  afmörkun ívilnunar

Að öðru leyti gerir laganefnd ekki athugasemdir við efni frumvarpsins.

Virðingarfyllst

F.h. laganefndar

Reimar Pétursson hrl., formaður
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