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Efni: Umsögn um frv. til Iaga um ívilnanir til nýfjárfestinga á íslandi

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 10. október sl. þar sem 
óskað er umsagnar um ofangreint frumvarp.

Á grundvelli frumvarpsins er ráðherra veitt heimild til að gera samninga, sbr. 
14. gr., fyrir hönd ríkisstjórnarinnar um aðkomu ríkisins og eftir atvikum 
sveitarfélaga vegna nýfjárfestinga hér á landi. Undanskilin gildissviði eru þó 
m.a. verkefni á sviði orkuframleiðslu.

í flestum meginatriðum er frumvarpið í samræmi við lög nr. 99/2010, sem nú 
eru fallin úr gildi en fjölluðu um sama efni. Eins og fram kemur í skýringum 
við frumvarpið hafa nokkur fjárfestingarverkefni komist á laggirnar á 
undanfömum árum með tilstuðlan þeirra laga. Sambandið telur í Ijósi þeirrar 
reynslu að ótvíræð þörf sé á setningu laga af þessum toga, sem aukið geta 
samkeppni íslands við nálæg ríki um fjárfestingarverkefni.

Markmið lagasetningar um ívilnanir til nýfjárfestinga

Mikilvægt er að löggjöf um ívilnanir til nýfjárfestinga nái því markmiði að 
gera ísland að áhugaverðum kosti fyrir fjárfesta. Tilvist slíkrar löggjafar er 
raunar ein og sér til þess fallin að gefa fjárfestum skýrt til kynna að þeir séu 
velkomnir. Sambandið er af þeirri ástæðu eindregið fylgjandi þeirri 
lagasetningu sem hér er til umsagnar en leggur jafnframt áherslu á að þær 
ívilnanir sem boðið er upp á séu sambærilegar við löggjöf um sama efni í 
nálægum samkeppnislöndum.

Þar sem sambandið átti ekki aðkomu að gerð frumvarpsins hefur það 
takmarkaðar forsendur til þess að leggja mat á hvort frumvarpið er líklegt til 
að skila þeim ávinningi sem til er ætlast. Vekur þó sérstaka athygli að ekki er 
ákvæði í frumvarpinu um ívilnanir í formi beins fjárstuðnings og styrki til 
þjálfunar starfsfólks sbr. 8. og 12. gr. eldri laga. Fram kemur í umsögn 
Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga (AÞ) að slíkar ívilnanir geti haft mikil áhrif á 
það hvers konar fyrirtæki sýni áhuga á að hefja starfsemi hér á landi, og að 
frumvarpið sé einkum líklegt til þess að laða að hefðbundna 
iðnaðarframleiðslu. Einnig kallar AÞ eftir því að ívilnanir verði veittar vegna 
sérhæfðra erlendra starfsmanna. Undir þetta er tekið í umsögn íslandsstofu.
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í umsögn íslandsstofu um frumvarpið koma fram alvarlegar ábendingar og 
vekur sérstaka athygli það mat íslandsstofu að við gerð frumvarpsins hafi ekki 
verið tekið tillit til reynslunnar af lögunum frá 2010 og hvernig hún hafi 
komið að gagni við að efla samkeppnishæfni íslands. Að sama skapi vekur 
það furðu að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hafði ekki samráð við 
íslandsstofu, Samband íslenskra sveitadrélaga og fleiri lykilaðila líkt og gert var 
við undirbúning laganna frá 2010.

Á móti þeim frávikum sem gerð eru í frumvarpinu frá eldri lögum vegur 
tillaga um lækkun tekjuskattshlutfalls í 8. gr., úr 18% í 15%. í umsögn 
íslandsstofu er þó gagnrýnt að þessi leið henti t.d. illa fyrirtækjum í 
þekkingargreinum og er þess vænst að þær ábendingar verði teknar til 
ítarlegrar skoðunar.

Skilyrði fyrir gerð samnings um ívilnanir

Sambandið telur mikilvægt að skilyrði fyrir veitingu ívilnana skv. 5. gr. verði 
ekki til þess að búa til óþarfa flöskuhálsa fyrir ný fjárfestingaverkefni. 
Sérstaklega staldrar sambandið við k-lið 5. gr., þar sem gerð er krafa um að 
umhverfismat vegna fjárfestingarverkefnis liggi fyrir eða upplýsingar um að 
verkefnið þarfnist ekki umhverfismats. Hafa verður í huga að framkvæmd 
umhverfismats er lögbundinn og ófrávíkjanlegur liður í undirbúningi verkefna 
þar sem það á við og kann að vera hætta á því að þetta skilyrði geti fælt 
fjárfesta frá að ástæðulausu, ef krafa er gerð um að umhverfismat fari fram 
áður en fjárfestingarsamningur er gerður. Tilvísun til laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006 er ekki í samræmi við orðalag ákvæðisins og má vera 
að ætlunin hafi verið að vísa frekar til laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2006.

Þáttur sveitarfélaga í ívilnanasamningum

Aðkoma sveitarfélaga skv. frumvarpinu er óbreytt frá eldri lögum um sama 
efni, eins og þeim var breytt með lögum nr. 25/2013, þ.e. að skatthlutfall 
fasteignaskatts skal vera 50% lægra en lögbundið hámark, að viðbættu álagi. 
Þessi ívilnun gildir í 10 árfrá því að skattskylda hefst.

Nokkrir umsagnaraðilar kalla eftir því að í frumvarpinu verði sérstaklega 
kveðið á um ívilnanir vegna gatnagerðargjalds og gjalds fyrir útgáfu 
byggingarleyfa, þannig að miðað verði við kostnaðarverð frekar en gjaldskrá. 
Sambandið er opið fyrir slíkri útfærslu enda ætti hún almennt ekki að verða 
íþyngjandi fyrir sveitarfélög sem málið varðar.

Sambandið telur vanta ákvæði í frumvarpið um samþykki viðkomandi 
sveitarstjórnar fyrir því að ívilnun verði veitt, s.s. í formi lækkunar 
fasteignaskatts. Virðist frekar einfalt að bæta úr þeim annmarka, t.d. með því 
að bæta inn orðalagi í 13. gr. um að boð um ívilnun skuli ekki lagt fram nema 
fyrir liggi skriflegt samþykki sveitarstjórnar. Ella mætti bæta inn orðalagi í lok 
3. tl. 2. mgr. 8. g r .: ......enda liggi fyrir samþykki viðkomandi sveitarstjórnar.
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Kostnaðaráhrif gagnvart sveitarfélögum

Athygli atvinnuveganefndar er vakin á því að ráðuneytinu hefur láðst að 
prenta umsögn um kostnaðaráhrif á sveitarfélögin sem fylgiskjal með 
frumvarpinu og er þess vænst að nefndin kalli eftir formlegri 
kostnaðarumsögn frá ráðuneytinu.

í drögum að kostnaðarumsögn sem unnin var í apríl 2014 kemur eftirfarandi 
fram um áhrif á sveitarfélögin:

„M iðað við þæ r forsendur sem ráðuneytið hefur aflað sér getur 50%  
afs/áttur á fasteignaskatti þýtt að sveitarfé/ag gefi eftir á bi/inu um 60- 
100 m.kr. að meðaltali fyrir hvert stórt verkefni á ársgrundvelli ístað  
40-80 m.kr. eins og nú er. Fyrir Iftil tH meðalstór fyrirtækja getur 
afslátturinn verið um 5-40 m.kr. á ársgrundvelli. Ljóst má vera að 
aukinn afsláttur getur haft neikvæð áhrif á tekjur sveitarfélaga sem 
málið varðar efgengið er til fjárfestingasamnings skv. frumvarpinuþar 
sem fasteignaskatturi'nn er annar stærsti tekjustofn þeirra. Á  móti 
kemur að ætla má að fjárfestingarverkefni skili sveitarfélagi strax í  
upphafi starfseminnar fleiri störfum og þar með útsvarstekjum þeim  
tengdum, bæði á meðan uppbygging varir og eftir að starfsemi hefst. 
Forsenda slfkrar tekjuaukningar er að samningar takist við viðkomandi 
fjárfesti og verður á heildina litið að ætla að ávinningur sveitarfélaga 
verði f  flestum tilvikum umtalsvert m eiri en tekjutap sem leiða kann a f 
frumvarpinu. /þessu sambandi er rétt að vfsa til 5. gr. laganna þar sem 
segir m.a. að við mat á þ v f  hér vantar e-ð en væntanlega var ætlunin 
að vfsa ti/ d-Hðar um að veiting ívilnunar sé forsenda þess að 
fjárfestihgarverkefnið verði að veruleika hér á landi?

Niðurstaða kostnaðarumsagnar þessarar er að tekjutap sveitarfélaga 
vegna hvers stórs eða meðalstórs verkefnis sem fellur undir gildissvið 
laga nr. 99/2010 um fvilnanir til nýfjárfestinga geti numið í  kringum 
20 milljónum króna vegna hlutfallslegrar hækkunar afsláttar a f 
fasteignaskatti miðað við gildandi lög. Á  móti kemur að e f ekki næst 
niðurstaða f  viðræðum við fjárfesta um fjárfestingarverkefni verður 
viðkomandi sveitarfélag a f útsvarstekjum og ýmsum öðrum tekjum 
sem gera má ráð fyrir að nemi f  flestum tilvikum umtalsvert hærri 
fjárhæð. Er það þ v ím a t ráðuneytisins að sveitarfélög verði á heildina 
litið ekki fyrir tekjutapi a fþeirri breytingu sem lögð er til að gerð verði 
á 6. tölulið 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins.

Umsögn þessi var unnin ísam ráði við Samband íslenskra sveitarfélaga 
og gerir sambandið ekki athugasemd við niðurstöðu ráðuneytisins."

Lokaorð

Sambandið telur þá löggjöf sem hér uni ræðir vera mikilvæga og að 
atvinnuveganefnd verði að leggja áherslu á að ná góðri sátt um efni 
frumvarpsins. Ef það er mat þeirra aðila, sem vinna að því að laða 
erlenda fjárfesta til landsins, að löggjöfin þjóni takmörkuðum tilgangi 
verður að sjálfsögðu að bregðast við því og gera nauðsynlegar 
breytingar.
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Beðist er velvirðtngar á því að umsögninni er skilað að liðnum fresti. 
Það skýrist einkum af því að sambandið kallaði eftir tilteknum 
skýringum frá ráðuneytinu um efni frumvarpsins, sem hafa ekki enn 
borist.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA


