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Minnisblað

M óttakandi: A tvinnuveganefnd A lþingis Dags.: 7. nóvem ber 2014

Sendandi: Sam band íslenskra sveitarfélaga M álsnr.: 1410098SA
M álalykill: 401

Efni: V iðbótarathugasem dir v ið  ívilnanafrum varp, 11. m ál

Vísað er til um ræ ðu á fundi atv innuveganefndar með fu lltrúa  Sam bands íslenskra 
sveitarfélaga 4. nóvem ber sl. Á fundinum  kom  fram  ósk frá nefndinni um  að 
sam bandið leggi fram  tillögu  um  m ögulega ú tfæ rslu  á ív ilnunum  sem  lú ta  að 
g jald töku sveitarfélaga fyrir ga tnagerð  og byggingarleyfisgjöld.
F ram  kom  á fundinum  að m arkm ið með gerð  slíkra tillagna er að skoða h v o rt ekki 
fari b e tu r á því að lög  um  ív ilnanir til nýrfjárfestinga m yndi heildstæ ðan ram m a um  
allar ív ilnanir ríkis og sveitarfélaga vegna fjárfestingaverkefna sem  falla undir 
gildissvið fy rirhugaðra  laga. U m  leið er dregið ú r  h æ ttu  á því að E ftirlitssto fnun  
E F T A  (ESA) geri a thugasem dir við ív ilnanir af fyrrgreindum  toga, sem  veitta r 
væ ru án tillits til ív ilnanasam ninga sem  stjórnvö ld  gera á g rundvelli fyrirhugaðra  
laga.
Í  tengslum  við ofangrein t verkefni þykir ré tt  að vekja a thyg li nefndarinnar á 4. m gr.
8. gr. frv., en þar segir:

Félag sem nýtur ívilnunar samkvæmt grein þessari skal, að öðru leyti en 
kveðið er á um í 2. mgr., greiða skatta og önnur opinber gjöld sem alm ennt eru 
lögð á hér á landi eftir þeim reglum  sem um þau gilda samkvæmt lögum á 
hverjum tíma. Almenn ákvæði íslenskra laga um tekjuskatt, virðisaukaskatt og 
gjöld sem sveitarfélög leggja á og í gildi eru á hverjum tíma og varða 
skattfram tal, framtalsfrest, álagningu, endurskoðun, endurálagningu, 
innheimtu, gjalddaga og greiðslu, sem og aðrar uppgjörsreglur varðandi 
tekjuskatt, virðisaukaskatt og gjöld sem sveitarfélög leggja á, auk andmæla og 
ágreinings í tengslum  við þau, skulu gilda um viðkomandi félag.

E ðlileg t er að líta jafnfram t til ákvæða laga nr. 99 /2 010 , sem  nú  eru fallin ú r  gildi, 
en þ ar var m.a. að finna sam hljóða ákvæði í 4. m gr. 9. gr. A uk þess var að finna í 10. 
gr. laganna ákvæði um  ívilnun í tengslum  við land eða lóð und ir nýfjárfestingu, 
sem  er sam hljóða 9. gr. frv. F rek ari ákvæði um  gjöld sveitarfélaga og  ívilnanir 
varðandi lóðam ál var ekki að finna í þeim  lögum.
L ögfræ ðingar sam bandsins hafa ekki náð að kynna sér til h líta r  ný legar ákvarðanir 
ESA varðandi lóðam ál og g jald töku sveitarfélaga vegna bygginarfram kvæ m da 
fyrirtæ kja sem  hafa notið ívilnana en í þeim  ákvörðunum  virð ist ekki vera vikið að 
neinum  álitam álum  sem  lú ta  að ív ilnunum  sveitarfélaga sérstaklega.
H eim ild ir sveitarfélaga sam kvæ m t sérlögum

a. lög um  gatnagerðarg ja ld  nr. 153/2006
Í 6. gr. laganna er kveðið á um  sérstaka lækkunarheim ild: Sveitarstjó rn  er heim ilt 
að læ kka eða fella n iður ga tnagerðarg ja ld  af e instökum  lóðum  í sveitarfélaginu við 
sérstakar aðstæ ður, svo sem  vegna þ é ttin g a r byggðar, atv innuuppbyggingar, 
lítillar ásóknar í viðkom andi lóð eða e ftirspu rnar eftir leiguhúsnæði.
Að áliti lögfræ ðinga sam bandsins g e tu r  verið tilefni til að gera  ráð fyrir ívilnun 
vegna læ kkunar gatnagerðarg ja ld s í frum varpinu, ef við á, en gera  þá ráð fyrir að



um  sé að ræ ða heim ild fyrir sveitarstjó rn , frem ur en skyldu. E flaust m æ tti p rjóna 
slíka heim ild við 9. gr. frv. án m ikilla vandkvæða.

b. m annvirkjalög nr. 160/2010
Í 51. gr. laganna er alm enn heim ild til sve ita rstjó rna  að setja g jaldskrá fyrir veitta  
þ jónustu  og verkefni bygg ingarfu lltrúa, s.s. vegna ú tgáfu  byggingarleyfa, eftirlit 
með byggingarleyfisskyldum  fram kvæm dum , yfirferð hö nn un arg agna  o.s.frv.
A lm ennt m iðast gjaldskrárákvæ ði við m eðalkostnað vegna m annvirkja af tiltek inni 
stæ rð  og  gerð.
V egna s tæ rri fram kvæ m da er verklag  g jarnan  með þeim  h æ tti að í stað þess að 
miða við fjárhæ ðir í g jaldskrá er g e rt sam kom ulag m illi fram kvæ m daraðila og 
em bæ ttis bygg ingarfu lltrúa  um  fram kvæ m d eftirlits og  greiðslu kostnaðar við það. 
A lgen g t er að slík þ jónusta  sé, a.m.k. að h luta, ve itt af sérfróðum  aðila skv. 
reikningi. Sveitarfélag endurkrefu r síðan fram kvæ m daraðila um  þann kostnað.
Sam bandinu er ekki ku nn ug t um  að sveitarfélög veiti beinar ív ilnanir vegna 
a tv innuuppbyggingarverkefna hvað varðar byggingarleyfisgjöld og  tengda
þjónustu. Það g e tu r hins vegar ta lis t álitam ál h v o rt það fyrirkom ulag að reikna 
þessi g jöld miðað við raunkostnað, í stað þess að miða við g jaldskrá ú t frá stæ rð  og 
tegund  bygginga, geti ta list ívilnun í skilningi E E S -ré tta r  um  byggðaaðstoð. Að 
áliti lögfræ ðinga sam bandsins er frekar ólík legt að svo yrði talið. B ygg ist sú 
skoðun á því að eins og  áður segir er ekki um  að ræ ða hreina n iðurgreiðslu , heldur 
er h é r  frekar um  að ræ ða viðurkenningu  á því að g ja ld sk rár sveitarfélaga miða 
a lm ennt við bygg ingarfram kvæ m dir af allt öðrum  skala en h é r um  ræðir.
H eim ild til þessa verklags m un jafn fram t víða vera að finna í gjaldskrám  
sveitarfélaga og  er ský rt að það rúm ast innan þess orðalags laganna að „Upphæð 
gjalds skal taka mið af kostnaði við þ jónustu  og einstök verkefni.“ M á raunar
hæ glega halda því fram  að annað verk lag  m yndi m ögulega b rjó ta  á ré tti
fram kvæ m daraðila og því væ ri afar hæpið að tala  um  „ívilnun“ í þessum  tilvikum  
þ ó tt ekki sé innheim t g jald  sam kvæ m t viðm iðum  í gjaldskrá.
A f fram angreindum  ástæ ðum  er tilv ísun í 4. m gr. 9. gr. frum varpsins væ ntanlega 
næ gileg  hvað þ e tta  a trið i varðar.

c. skipulagslög nr. 123/2010
Í 20. gr. laganna er ákvæði um  g jald töku fyrir fram kvæm daleyfi og  skipulagsvinnu 
sem  h ljóðar svo:

20. g r. Framkvæmdaleyfisgjald og gjaldfyrir skipulagsvinnu.
Sveitarstjórn er heimilt að innheimta framkvæmdaleyfisgjald fyrir 
framkvæmdir sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir, svo og fyrir eftirlit með 
framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum. Gjaldið má ekki nema hæ rri 
upphæð en nem ur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins og eftirlitið, 
svo sem vegna nauðsynlegrar aðkeyptrar þjónustu.
Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á henni vegna 
leyfisskyldra framkvæmda getur sveitarstjórn innheim t gjald fyrir 
skipulagsvinnu sem nauðsynleg er vegna þeirrar framkvæmdar. Gjaldið skal 
ekki nema hæ rri upphæð en nem ur kostnaði við skipulagsgerðina og kynningu 
og auglýsingu skipulagsáætlunar.
Sveitarstjórn skal setja gjaldskrá um innheim tu gjalda skv. 1. og 2. mgr. og 
birta hana í B-deild Stjórnartíðinda.

Í m eginatriðum  eiga söm u sjónarm ið við um  þessa g jald töku  eins og  rakin eru að 
fram an varðandi byggingarleyfisgjöld , þ.e. að sveitarfélög krefji fram kvæ m daraðila 
vegna s tæ rri fram kvæ m da um  raunkostnað frekar en að tekið sé mið af 
m eðaltalskostnaði sam kvæ m t gjaldskrá. V erður í slíkum  tilvikum  ekki talið að ré tt
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sé að tala  um  ívilnun enda sam ræ m ist slík g jald taka ágæ tlega orðalagi 
lagaákvæðisins, um  bann við því að innheim ta hæ rri gjöld en sem  nem ur 
raunkostnaði.
N iðurstaða
Að áliti lögfræ ðinga sam bandsins er einkum  tilefni til þess að atv innuveganefnd 
tak i til skoðunar h v o rt tilefni sé til þess að bæ ta inn í 9. gr. ákvæði um  sérstaka 
ívilnun vegna gatnagerðarg jalds, sem  gæ ti hljóðað svo:

9. gr. Ivilnun í tengslum við land eða lód undir nýfjárfestingu.
Byggðaaðstoð getur samkvæmt lögum þessum verið í formi sölu eða leigu ríkis 
eða sveitarfélags á landi eða lóð í eigu ríkis eða sveitarfélags undir viðkomandi 
fjárfestingarverkefni til þess félags sem stofnað er um nýfjárfestingu og reisir 
og rekur fjárfestingarverkefnið, á verði sem telst vera undir almennu 
markaðsverði. E innig getur byggðaaðstoð verið í formi sérstakrar lækkunar 
gatnagerðargjalds, samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.
Um hám ark ívilnunar skv. 1. mgr. vísast til 7. gr. Í samningi milli stjórnvalda 
og þess aðila sem er veitt ívilnun, sbr. 14. gr., skal nánar kveðið á um 
fyrirkom ulag ívilnunar sem tengd er sölu eða leigu á landi eða lóð.

Lokaorð um  aðkom u sveitarfélaga að ív ilnunarsam ningi
Á fundi fu lltrúa  sam bandsins með atv innuveganefnd var ræ tt um  að ástæ ða væ ri til 
þess að skerpa á orðalagi frum varpsins um  form legt sam þykki sve ita rstjó rnar 
þegar við á.
T il að taka af allan vafa um  þ e tta  atrið i leg gu r sam bandið til að lokam álsgrein 14. 
gr. hljóði svo:

Samningur um veitingu ívilnunar sem ráðherra, og eftir atvikum sveitarstjórn, 
undirritar samkvæmt lögum þessum skal b irtu r í B-deild Stjórnartíðinda.
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